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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por escopo abordar os aspectos jurídicos e estruturais da fiscalização 

societária das companhias de capital aberto, notadamente por meio do conselho fiscal. 

 

No estudo das características do conselho fiscal nas companhias abertas brasileiras, 

buscou-se, pela comparação com institutos jurídicos correspondentes nos direitos da 

Argentina, México, Portugal, Itália, França e Estados Unidos, bem como por meio de 

estudo histórico, identificar os principais elementos do instituto no direito brasileiro. 

 

A dissertação abordou o conselho fiscal sob três perspectivas distintas: (i) composição e 

independência; (ii) as funções do órgão e (iii) os deveres e a responsabilidade de seus 

membros. 

 

A análise do texto em vigor na Lei nº 6.404/76 e sua correspondente interpretação 

permitiram sedimentar conclusões que propõem alterações, sobretudo no que diz respeito 

às características de independência do órgão, na descrição das funções e no 

estabelecimento de um regime próprio de responsabilidade civil de seus membros. 
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RIASSUNTO 

 

Questa tesina ha lo scopo di trattare degli aspetti giuridici e struturalli della sorveglianza 

delle società con azione quotate in borsa, anzitutto quella sorveglianza del collegio 

sindacale. 

 

Nell’analise delle carecteristiche del collegio sindacale delle società brasiliane con azione 

quotate in borsa, si ha ricercato, su la comparazione con i corrispondenti istituti giuridici 

nel diritto di Argentina, Messico, Portucale, Italia, Francia e Estati Uniti, e anche 

nell’analise storica, di identificare i principali elementi del instituto nel diritto brasiliano. 

 

La tesina ha tratatto del collegio sindicale su tre perspettive distinte: (i) composizione e 

independenza; (ii) funzioni del organo ed (iii) i doveri e la responsabilità dei sindaci. 

 

L’analise del testo in vigore dalla Legge nr. 6.404/76 e gli corrispondenti interpretazioni 

sedimentanno conclusioni che hanno proposto alterazioni nello stesso testo, soppratutto 

quelli che sono associatti alla definizione e il conceto d’independenza, nella descrizione 

delle funzione ed anche nella consolidazione del sistema de responsabilità dei sindaci.  
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CAPÍTULO 1: PREMISSAS PARA UM ESTUDO DA FISCALIZAÇÃO 

SOCIETÁRIA NAS COMPANHIAS ABERTAS BRASILEIRAS 

 

1. O fiscal e a fiscalização: modalidade de poder societário e controle – entre o conselho 

fiscal e o comitê de auditoria 

  Este trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo atualizado a respeito 

do papel do conselho fiscal nas companhias abertas brasileiras.   

  A consecução desse objetivo passa pela necessidade de se compreender qual 

seria esse papel dentro de um conceito amplo de fiscalização societária, que se pretende 

brevemente discutir já nesta introdução.   

  Em um nível maior de concreção e logo que assumida uma certa 

inteligência do conceito de fiscalização societária, pretende-se investigar quais os 

elementos históricos que contribuíram para o quadro atual de atribuições que envolvem o 

papel do conselho fiscal de uma companhia aberta no Brasil, bem como os mecanismos 

legais disponíveis, sempre em contraponto com as lições do direito comparado. 

  Por fim, na conclusão, pretende-se explorar, dentro das lições hauridas no 

estudo de direito comparado, sob qual nível de aprofundamento se depara, atualmente, o 

aparato jurídico do conselho fiscal das companhias abertas, à luz do que dispõe o direito 

brasileiro aos seus operadores. 

  Neste primeiro momento e neste estudo introdutório e preliminar, 

fixaremos, portanto, as premissas deste trabalho.  Estas premissas decorrem de uma 

compreensão do funcionamento da relação jurídica societária e de sua tipicidade.  

Adicionalmente, cumpre assumir como se opera, nesse quadro típico, o chamado poder 

fiscalizatório (em contraposição antitética ao conceito de poder de controle, como se verá). 

  Preliminarmente, podemos assumir que a relação jurídica societária, dentro 

de sua tipicidade, é formada por um dever ou ônus articulando poderes, potestatividades ou 
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direitos (em sentido subjetivo).  Integra deveres1, sujeições e obrigações, operando todos 

esses poderes2, potestatividades, direitos (em sentido subjetivo), deveres, sujeições e 

obrigações dentro de funções jurídicas que se associam reciprocamente por meio de ações 

(modalidades jurídicas).  Essa premissa é importante para a análise do funcionamento 

específico da modalidade fiscalização e da função de fiscal em um universo próprio do 

direito societário. 

                                                 
  1 A respeito das noções que envolvem o conceito de poder, potestatividade (também tratada em língua 
portuguesa como potestade) e direitos [em sentido subjetivo], para os fins de identificação de uma relação 
jurídica em geral, vide Francesco CARNELUTTI. Teoria Generale del Diritto, 3a ed.. Roma: S.E. Foro Italiano, 
1951, pp. 7-187. Na mesma linha de CARNELUTTI, mas com maior brevidade, vide Francesco SANTORO-
PASSARELLI (Dottrine Generali del Diritto Civile, 9ª ed.. Nápoles: Jovene, 2002, pp. 69-102). Em doutrina 
brasileira, PONTES DE MIRANDA

 (Tratado de Direito Privado, Tomo I, 3a ed.. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 
pp. 3-132) apresenta um escalonamento entre direitos (em sentido subjetivo), potestatividades e poderes na 
mesma linha de doutrina assentada entre estudiosos de teoria geral do direito em países da civil law.  Dá-lhe 
explicação muito didática, também, Giuseppe LUMIA (Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. Milão: 
Giuffrè, 1973; embora LUMIA fale apenas da existência de direitos em sentido objetivo e de potestatividades, 
além das expectativas de direito, sem falar em uma suposta terceira categoria, a do poder). Luís RECASÉNS 

SICHES (Introducción al Estudio del Derecho, 2a ed.. México: Porruá, 1972, pp. 140-147) fala da existência 
de três categorias: o direito em sentido subjetivo, a pretensão e o poder formativo [equivalente a 
potestatividade]. Recentemente, Luigi FERRAJOLI (Principia Iuris: teoria del diritto e della democrazia, vol. I 
– “Teoria del Diritto”. Bari: Laterza, 2007, p. 587-723) trata do tema de forma magistral. Para FERRAJOLI 
poder assim se define: “Potere è la situazione attiva che, ove non sia costituente, è prodotta da una decisione 

e consistente nella modalità di un atto precettivo i cui effetti si producono nella sfera giuridica altrui e la cui 

validità dipende dalla sua legittimità” (p. 588). Função se define como: “qualunque potere imputato a un 

soggetto con l’obligo di esercitalo per sodisfare le aspetative e gli interessi di altri soggetti” (p. 603); ao 
passo que a potestatividade assim se define: “Potestà é qualunque potere consistente in una facoltà attribuita 

al suo titolare non gia nell’interesse di terzi ma nel suo stesso interesse” (p. 604).  Essa é a razão pela qual, 
ao aplicarmos tais conceitos brilhantemente formulados por FERRAJOLI, pouca dúvida resta de que a 
atividade que investe o conselho fiscal de poder jurídico necessita ser propriamente encarada como uma 
função e não como potestatividade ou potestade, já que, por lei (artigo 165, §1º da Lei das S.A.), o 
conselheiro fiscal sempre age no interesse de terceiros, congregados na vontade em síntese da companhia.  
Com apoio em Hans KELSEN, veremos que essa vontade ou “exclusivo interesse da companhia” se forma por 
meio de operação dialética que sintetiza as somas e choques de interesses individuais de órgãos que 
representam a companhia aberta.  
      Mas é com Francesco CARNELUTTI, como se verá, que essa categorização espelha a sua estrutura de 
forma mais didática e bem acabada. 
  2 O elemento da relação jurídica tem sempre um poder, de um lado, e um dever, de outro.  Tomando, o 
poder, portanto, como “a possibilidade de determinar a conduta de alguém” [possibilità di determinare la 

condotta altrui] (CARNELUTTI, Ibidem, p. 144), o direito subjetivo é dado como mecanismo para que essa 
mesma pessoa acione a sua capacidade de determinar conduta alheia nos termos da lei.  Um segundo tipo de 
poder ainda diz respeito à capacidade ou incapacidade de desenvolver ou fazer progredir um interesse 
próprio. Nessa relação bipolar em que se exprime um ponto ativo e outro passivo, CARNELUTTI faz entender 
que há uma relação de implicância entre os dois pólos da relação jurídica: porquanto se há poder de um lado, 
há de ter dever do outro, nestes termos (Ibidem, p. 145): “Dei sei tipi di rapporto giuridico cosi delineati tre 

sono attivi, cioè sono forme di potere: potestà, diritto soggettivo, facoltà; tre sono passivi, cioè sono forme di 

dovere: soggezione, obligo, onere. Alle due prime figure del potere (potestà e diritto soggettivo) corrisponde 

la terza figura del dovere (soggezione).  Alla terza figura del potere (facoltá) corrispondono le due prime 

figure del dovere (onere e obbligo)” (assim). Note-se que as definições que FERRAJOLI e CARNELUTTI 
emprestam para o termo potestà são diferentes. Na essência, o que CARNELUTTI entende por potestà, 
FERRAJOLI dá o nome de funzione.  Como logo se verá, somos da opinião que a tarefa desenvolvida pelo 
conselho fiscal é verdadeira função (funzione), no sentido que lhe empresta FERRAJOLI, que, marque-se, é 
próxima da definição de potestà de CARNELUTTI: poder imputado a um sujeito para que o exerça em nome de 
outrem. 
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  As chamadas relações jurídicas compostas são de grande valia para o direito 

societário. Definem-se pelas combinações entre relações que formam, sobre os poderes, 

categorias específicas de exercícios ativos de poder, a saber o status e a qualificação.  Em 

direito societário, grande parte das relações é, na acepção “carneluttiana”, formada por 

relações compostas. Grande parte dos poderes, direitos subjetivos e potestatividades 

praticadas por acionistas, tem na base o conceito de status, mais especificamente o de 

status socii
3 ou de qualificações específicas, como ocorre com a combinação dos artigos 

161 e 162 da Lei das S.A., em relação ao conselho fiscal.4   

                                                 
  3 CARNELUTTI lembra da existência, por seu turno, de um poder que ele chama de status societatis (p.177) 
que, queremos crer, equivalha em forma e conteúdo ao status socii; bem como, de grande interesse para o 
direito comercial, o chamado estado falimentar (p.178).  Noutro contexto (sobre o direito público subjetivo) e 
ainda em referência ao exercício de direitos coletivos, afirma: “La tutela di qualsiasi interesse collettivo può 

dar luogo a un fenomeno siffatto. Gli esperti del diritto di società comerciali sanno, in particolare, che vi 

sono alcuni interessi sociali, la cui tutela si attua anzichè mediante un potere concesso all’assemblea, e cosi 

ai socii uti universi, col mezzo di un potere attribuito a ciascun socio, cioè al singolo uti socius; vien fatto di 

pensare, per analogia, all’azione popolare e il richiamo avverte che ci si trova proprio sul terreno, sul quale 

alligna il diritto pubblico soggettivo” (assim) (pp. 162-163).  CARNELUTTI reconhece, a exemplo do direito 
societário, que as peculiaridades clamam por um tratamento específico com grande aproveitamento de seus 
conceitos. 
    Sobre os status socii, lembrar da lição de Tullio ASCARELLI é um dever.  Tullio ASCARELLI lembra que os 
stati socii devem ser entendidos como sinônimo da posição de sócio dentro do ordenamento societário de 
uma sociedade comercial determinada e específica (vide Saggi di Diritto Commercialle. Milão: Giuffrè, 
1955, pp.219-227).  Nesse sentido, texto e nota acentuam que “La circostanza sulla quale vorrei richiamare 

l’attenzione è tuttavia un’altra che, a sua volta, si collega con la premessa dalla quale ho preso le mosse 

circa il referimento dell’azione a uno status o, comunque, a una posizione, pressuposto di una serie di diritti, 

poteri, obblighi. Nota: E che come tale potrà essere poi suscetible di qualificazioni diverse in relazione alle 

quali diversi potranno essere i diritti, poteri, obblighi di cui costituisce sul presupposto, como appunto 

avviene nei riguardi degli azionisti privilegiati o di quanti siano tenuti a prestazione accessorie” (assim). Do 
mesmo ASCARELLI, vide ainda em Appunti di Diritto Commerciale – società e associazioni commerciale. 3a 
ed.. Roma: Foro Italiano, 1936, p. 113-140. 
    Ainda sobre os stati socii vide a lição de António MENEZES CORDEIRO (Manual de Direito das Sociedades, 
Volume I: Das Sociedades em Geral. Coimbra: Almedina, 2004, pp. 497-507) e Alessandro BERTINI. 
Contributo allo studio delle situazioni giuridiche degli azionisti. Milão: Giuffrè, 1951. 
  4 Os estados, para CARNELUTTI, são situações jurídicas complexas, ao passo que as qualificações são 
relações jurídicas pressupostas que atribuem um poder para que um sujeito o pratique sempre em relação a 
um sujeito específico (Idem, p. 180).  Dessa distinção foi possível apartar o conceito de capacidade do 
conceito de status.  A relação jurídica pressuposta de uma qualificação é chamada por CARNELUTTI de 
legitimação (Idem, pp. 182-183).  A legitimação se entrelaça com os critérios jurídicos pressupostos para 
eleição de duas vias possíveis de legitimação quando referente ao exercício de um direito de outro por 
alguém, a saber: (i) a representação, ou (ii) a substituição.  
      Este é, sem dúvida, o ponto mais importante da teoria carneluttiana, sobretudo pela contribuição que ela 
pode legar ao direito societário, como o próprio CARNELUTTI admite nesta passagem: “il concetto della 

representanza si è sciolto dal presupposto della procura collocandosi accanto alla rappresentanza 

volontaria la rappresentanza necessaria, piu comunemente detta rappresentanza legale, in quanto il potere 

del rappresentante non dipende da un atto del rappresentato; tale è, in particolare, il potere degli 

amministratori degli incapaci o delle cosidette persone giuridiche, il quale è pure un potere dipendente da 

un altro potere attribuito al soggetto complesso, a cui partecipa l’amministratore: non si debbono 

confondere, in linea di precisa anatomia giuridica, il diritto di proprietà, che spetta non tanto al minore 

quanto al soggetto formato, come si disse, dal minore e dall’amministratore, con la potestà di quest’ultimo, 

che ne integra l’esercizio e è in tutto analoga alla potestà del procuratore; su questa analogia, appunto, s’è 

costruito il concetto generico di rappresentanza, della quale la rappresentanza volontaria e la 

rappresentanza necessaria sono due sottospecie” (assim, Ibidem, p. 186-187). Dessa lição, é 
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  Nesse contexto, a relação jurídica (e, antes, cada pólo de atuação dentro da 

relação jurídica) é operada por uma função, a saber, atuação própria de certos elementos 

dentro do sistema.  Esta peculiaridade é essencial para a compreensão da relação jurídica 

societária pelo simples fato de que quase todas as relações jurídicas em uma companhia 

são orgânicas, qual seja, são articuladas entre órgãos. É corrente assumir que a 

administração, o controle, os conselhos e a assembléia são órgãos da sociedade, justamente 

porque seus membros atuam no interesse da comunidade corporativa em concorrência com 

os próprios interesses ou em submissão a eles.  Nenhuma atuação em sociedades 

comerciais pode se dar exclusivamente no interesse da pessoa que assume uma função, em 

detrimento dos interesses coletivos próprios da comunidade societária ou mesmo dos 

interesses individuais de outros membros.5   

                                                                                                                                                    
importantíssimo, no que se refere ao conselho fiscal, como logo se verá, que raramente se deve falar, sob o 
ponto de vista técnico, de uma representação, exceto quando a lei dispuser expressamente, como é o caso do 
artigo 138, §1o da Lei das S.A., com relação aos diretores. Nesse caso específico, ainda, pensando na 
classificação de CARNELUTTI aplicada aos administradores de companhias, temos uma “representação 
necessária” ou “representação legal”, que absolutamente nada tem a ver com mandato (nesse sentido, vide F. 
SANTORO-PASSARELLI, Op. cit., Idem, pp. 276-295).  No caso do conselho fiscal, a aplicação do conceito de 
mandato é absolutamente equivocada, ao passo que no caso da fiscalização exercida por auditor 
independente, ela pode ser pressuposta.  Erros clamorosos na jurisprudência têm sido cometidos justamente 
por ver no conselheiro fiscal um sujeito que exerce suas funções fiscalizatórias sob mandato de quem o 
elegeu ou, ainda, deixando de ver no auditor independente, um prestador de serviço contratado sob as regras 
do mandato.  A revisão da Teoria Geral do Direito, sempre necessária mas raramente praticada, encontra 
sempre a solução para debelar esse tipo de erro, razão pela qual buscamos, exaustivamente, revisitar esses 
temas, tão freqüentes nas opiniões, mas raramente revestidos com a autoridade de estudos consistentes.  Por 
fim, vale lembrar, como teremos a oportunidade de aprofundar no Capítulo 7 desta dissertação, que o 
conceito de representação encampado nesta nota não tem absolutamente nada a ver com o conceito de 
representação decorrente da lição de Emilio BETTI (Teoria Generale del Negozio Giuridico, 1ª reimp.. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002; pp. 148-154). 
  5 Para essa constatação própria e peculiar do funcionamento das companhias e, por conseqüência, do direito 
societário, Hans KELSEN (Teoria Pura do Direito, 6a ed.. [tradução da primeira edição da obra Reine 

Rechtslehre, de 1960, por João Baptista Machado]. Coimbra: Arménio Amado, 1984; p.215.) formulou 
incomparável lição: “Um indivíduo é órgão de uma comunidade porque e na medida em que realiza uma 
conduta atribuível à comunidade; e uma conduta é atribuível à comunidade quando está determinada na 
ordem normativa constitutiva da comunidade como pressuposto ou conseqüência.  Este é o conceito primário, 
fundamental da função de órgão, da função de órgão no sentido mais amplo da palavra. Ora, é o conceito de 
função de órgão e não o conceito de órgão que – particularmente para o domínio da ciência jurídica – 
apreende a essência da situação. No conceito de órgão exprime-se o sujeito ou o «suporte» da função, quer 
dizer, o elemento pessoal da conduta que representa a função e que, como toda a conduta humana, consiste 
em um elemento pessoal e em outro elemento material – e, assim, já inclui em si o elemento pessoal.  O 
conceito de órgão como portador ou suporte de uma função diferente do mesmo portador é um conceito de 
substância (conceito substantivo) que, como tal, deve ser usado com a consciência de que, do ponto de vista 
do conhecimento científico, a substância deve ser reduzida à função. No conceito de órgão como portador 
(suporte) da função o elemento pessoal é dissociado do elemento material e autonomizado, se bem que ele 
esteja inseparavelmente ligado a este.  Somente com esta reserva pode o conceito de órgão ser utilizado como 
um conceito auxiliar que facilita a descrição da situação”. Vale ainda estabelecer contraponto desta afirmação 
com Lorenz FASTRICH (“Raciocínio Jurídico Funcional a Exemplo do Direito Societário”, RDM 140/52-85 
[out-dez/2005], p. 54), que prega que um dos propósitos do raciocínio jurídico funcional (dentro de sua 
aplicação ao direito societário) é proteger “a funcionalidade interna da sociedade”, ou, em outros termos, 
proteger o sistema e a lógica desse sistema, garantindo a sua operacionalidade e o seu regular funcionamento.  
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  Por outro lado, o trabalho inicial de análise do fenômeno da fiscalização 

induz, de plano, para um estudo sobre o sentido inicial da palavra fiscalização, como 

decorrência da atribuição central do conselho fiscal na companhia aberta (artigo 163, I da 

Lei das S.A.).  A análise do termo fiscalização, como termo substantivado decorrente do 

qualificativo fiscal, contudo, não deixaria escapar o estudo para além da velha historieta do 

cesto de vime usado em Roma por representantes da República, para recolher obrigações 

impostas perante o titular do exercício do imperium.6 

  Ao invés, pois, de tentar olhar a fiscalização sob um ponto de vista do 

fiscus, mostra-se mais produtivo analisar a fiscalização a partir da análise da palavra 

controle e de seus correspondentes contrôle (francês), control (inglês, espanhol e catalão), 

Kontrolle (alemão) e contròllo (italiano)7
. 

  Embora COMPARATO, após percorrer a mesma análise dentro da língua 

inglesa, advirta que “a evolução semântica, em português, foi influenciada tanto pelo 

francês como inglês, de tal sorte que a palavra ‘controle’ passou a significar, 

correntemente, não só vigilância, verificação, fiscalização, como ato ou poder de dominar, 

                                                                                                                                                    
Nesse mesmo sentido está a proposta de CANARIS (Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência 

do Direito, tradução de António M. R. Menezes Cordeiro da segunda edição da obra Systemdenken und 

Systembegriff in der Jurisprudenz, de 1983. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, pp. 66 e segs) ao 
defender meios de proteção para a logicidade interna do sistema. 
  6 Conta a tradição que o fiscus era o nome dado ao objeto usado pelos funcionários do governo romano do 
período clássico com a finalidade de colher e guardar os recursos públicos devidos ao Pontifex Maximus. A 
esses recursos era dado o nome de tributum (vide Francisco TORRINHA. Dicionário Latino-Português, 7ª ed., 
3ª tiragem. Porto: Reunidos, 1997, p. 889). Esse objeto para recolhimento do tributum era geralmente um 
cesto de vime onde os recursos colhidos eram depositados – a esse cesto de vime dava-se o nome de fiscus 
(Vide Ernesto FARIA, Dicionário Latino-Português. Belo Horizonte: Garnier, 2003, p. 400; Francisco R. dos 
SANTOS-SARAIVA. Novíssimo Diccionário Latino-Portuguez, 9a ed.. Rio de Janeiro: Garnier, 1927, p. 489). 
  7 Nesse sentido, lembramos a (brilhante) análise de COMPARATO a esse respeito (Fábio Konder 
COMPARATO. O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 4a ed., com glosas de Calixto SALOMÃO FILHO. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp. 27-28): “Em francês, o primeiro emprego conhecido de contrerole 
remonta ao século XIV (de contre, preposição, e role do latim rotulus, que no curso do século XVI passou a 
ser grafado roole, de onde a forma atual role). Significava um rol ou registro duplo. O verbo controller, 
também da mesma época, indicava, propriamente, ‘inscrever no registro dito controle’.  No francês arcaico, 
rôle indicava uma ou várias folhas de pergaminho ou de papel, coladas ou costuradas nas extremidades, sobre 
as quais escreviam-se decisões, atos, títulos, normas; de onde a denominação dada à célebre compilação de 
normas marítimas medievais de Rôles d’Oléron. Modernamente, rôle assumiu o sentido de papel ou parte 
que cada ator representa nas peças de teatro, bem como, de modo geral, a acepção de desempenho ou função. 
O Dicionário da Academia Francesa indica três acepções principais de contrôle: relação nominal das pessoas 
pertencentes a um corpo ou a uma tropa (cet oficier a été rayé des contrôles de l’armée; dresser le contrôle 

d’une compagnie; vous êtes porté sur le contrôle); marca, atestando o contraste de obras de ouro ou de prata 
(cette pièce de vaisselle est suspecte, elle n’a pas le contrôle; tous les ouvrages d’orfèvrerie sont soumis au 

contrôle); verificação, sobretudo na linguagem administrativa (être chargé de l’inspection et du contrôle 

d’une perception, d’une comptabilité, d’une caísse).  No figurado, significa exame ou censura. É nesse 
sentido básico de verificação ou fiscalização que o direito francês fala, classicamente, em contrôle des 

sociétes anonymes”. 
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regular, guiar ou restringir”8, é exatamente dessa oposição semântica controle-fiscalização 

que gostaríamos de analisar mais atentamente o conceito próprio que o direito societário 

emprega para o conceito de fiscalização.  Dessa oposição sobre a unidade do conceito de 

contre-role, em sua dual acepção domínio-fiscalização, é que as formas de vigilância nas 

companhias modernas se exercem, sempre tendo envolvido nas relações jurídicas 

societárias empenhadas na modalidade jurídica da fiscalização, o órgão societário do 

acionista controlador. 

  Tanto nas relações tipificadas na lei, que envolvem os órgãos de 

fiscalização nas companhias abertas9, quanto nos vários exemplos práticos envolvendo a 

atividade do fiscal, o poder de controle tem um papel fundamental em todas as ações 

fiscalizatórias societárias.  Nesse sentido podemos assumir que a fiscalização é sempre 

uma relação jurídica de meio, razão clara pela qual é quase inescapável a aceitação do 

exercício do poder fiscalizatório como verdadeira função.10   

                                                 
  8 COMPARATO, Poder de Controle..., Idem, Op. cit., p. 29.  Essa dualidade na acepção do termo controle, 
que oscila entre domínio e fiscalização é bastante saliente em passagem do clássico de BERLE e MEANS sobre 
a influência que o conselho de administração pode exercer sobre a apreensão contábil da realidade societária 
(vide Adolf Augustus BERLE e Gardiner Coit MEANS, The Modern Corporation and Private Property, 4a 
reimpressão, Nova Brunswick, NJ: Transaction, 2002, pp. 182-183).  BERLE e MEANS mostram mui 
claramente como a contabilidade é uma forma de controle (na acepção de domínio) e como o controle (na 
acepção de fiscalização) pode ser encarado como verdadeiro poder.  As observações empreendidas por 
BERLE e MEANS podem restar mais claras dentro de um contexto próprio de práticas de controle (na dupla 
acepção) desenvolvidas por países de tradição jurídica aliada à common law e a um sistema de controle 
difuso (ex vi, o trecho que assegura que “one of the reasons why the power of the directors in this regard is 

so wide lies in the fact that accountants themselves have as yet failed to work out a series of standard rules”, 
Ibidem, p. 182). 
  9 A saber, o conselho fiscal, o conselho de administração, o comitê de auditoria, a auditoria independente, a 
auditoria interna executiva e até mesmo o acionista individualizado.  Em situações muito especiais e um 
pouco distantes (mas não menos importantes) do foco das relações jurídicas societárias, não se pode esquecer 
de outros órgãos de fiscalização interna exigidos por lei, como a CIPA (Comitê Interno de Prevenção de 
Acidentes), com poder fiscalizatório exercido, da mesma forma, face aos órgãos (funções) de administração e 
controle da companhia. 
      Especificamente com relação aos órgãos internos de fiscalização, notadamente o conselho fiscal e as 
figuras semelhantes em direito estrangeiro, tal qual o collegio sindacale do direito italiano, despontam, como 
se verá, as relações existentes entre órgão e acionistas, de onde surgem inúmeros conflitos tanto os 
potenciais, quanto os aparentes quanto os conflitos mais concretos.  Quando há quebra de independência e o 
fiscal se encontra em mesmo contexto de interesses, há gravíssima exacerbação do conflito potencial para o 
interior da sociedade e de seus outros mecanismos de funcionamento.  Nesse sentido, em doutrina 
estrangeira, vide o brilhante texto de Ricardo ALESSI “Il rapporto dialettico tra collegio sindacale e soci” (In 

Il Collegio Sindicale – le nuove regole, [org.: Berardino LIBONATI e Paolo FERRO-LUZZI, coord.: Ricardo 
ALESSI, Niccolò ABRIANI e Umberto MORERA], Milão: Giuffrè, 2007, pp. 7-32). 
  10 Em um feliz encontro doutrinário e de idéias entre CARNELUTTI e COMPARATO, poderíamos lembrar que a 
fiscalização poderia estar no nível superior do exercício de poderes, onde CARNELUTTI identifica duas 
categorias distintas de poder conforme a espécie de modificação que o exercício do poder resulta no mundo, 
digamos, real (dos fatos): (i) se a modificação se dá por meio de um agere, (ii) ou se a modificação se dá por 
meio de um iubere.   
      O agere, do verbo latino ago [is, ere, egi, actum] (vide Ernesto FARIA. Dicionário..., Idem, p. 53; F. R. 
SANTOS-SARAIVA. Novíssimo Diccionário..., Idem, p. 52; Félix GAFFIOT. Dictionnaire Illustré Latin-
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  Nas companhias abertas, a fiscalização sempre terá a tarefa de interceptar 

uma outra relação jurídica societária em que o controlador esteja exercendo uma função 

formativa, face outra função que comporte sujeição.  Sempre que ao controle, numa 

relação jurídica societária, é assegurada a possibilidade de invocar um poder, haverá à 

fiscalização a possibilidade de surgir como mecanismo de freio ou contrapeso, para não 

nos distanciarmos do vocabulário próprio que deu origem ao tipo de política do direito 

societário.  A fiscalização, dessa forma, envolve uma relação jurídica societária que 

representa um meio para o exercício de direitos perante o poder de controle.11 

                                                                                                                                                    
Français. Paris: Hachette, 1934, pp. 88-91) pode ter significados diversos e múltiplos, dependendo do 
contexto em que se emprega. FARIA apresenta duas classes de significado, a saber: (i) em sentido próprio, 
como “mover adiante”, (ii) em sentido figurado, como “agir” ou “fazer”.  FARIA, com exemplos de CÍCERO 
(De Oratore), informa que pode haver um sentido jurídico (sobretudo quando o verbo está intransitivo), 
como “encaminhar uma ação segundo a lei, agir, proceder segundo a lei, intentar uma ação, advogar, 
defender”. Já, SANTOS SARAIVA apresenta 14 classes de significados possíveis com uma lista bastante 
exaustiva de empregos (os exemplos superam o número de cem), com a informação etimológica de que o 
verbo ago decorre da transposição do verbo grego ágo [ �άγω], que significa “levar”, “conduzir”. GAFFIOT 
separa o verbo em quatro classes de significado, apresentando oito subgrupos para a primeira classe, treze 
subgrupos para a segunda, cinco para a terceira e um para a quarta. O primeiro subgrupo é liderado pelo 
significado de “pôr em movimento”, o segundo, pelo significado de “fazer”, o terceiro, pelo significado de 
“exprimir por movimentos e palavras”, e o quarto pelo significado de “viver” ou “passar o tempo”. Sob todas 
essas variantes, adotaremos, aqui, que o sentido de ago, agere para CARNELUTTI seja aquele de “fazer” ou 
simplesmente “praticar”. 
      Não menos complexa é a lexicologia de iubeo [es, ere, iussi, iussum; também jubeo, es, ere, jussi, 

jussum], para o qual FARIA (Op. cit., pp. 534-535) dá duas classes de significado: a primeira, em sentido 
estrito, como “ordenar”, “mandar” e a segunda, em sentido figurado, como “convidar” ou “saudar”.  SANTOS 

SARAIVA (Op. cit., pp. 644-645) reconhece apenas uma classe de signficado expresso por “ordenar”, “dar 
ordem”, “mandar”. GAFFIOT (Op. cit., p. 869) reconhece duas classes de significado com uma subclasse para 
a primeira e doze classes de signficados para a segunda. Na primeira, há o sentido de “convidar”, “engajar”, 
“exprimir um desejo” e na segunda, o sentido de “ordenar”, “dar ordem”, “comandar”. Sob todas essas outras 
variantes, adotar-se-á, aqui, que o sentido de iubeo, iubere para CARNELUTTI seja aquele de “ordenar” ou 
“comandar” (no mesmo sentido, vide Emilio BETTI. Teoria Generale del Negozio Giuridico, Op. Cit., Idem; 
pp. 149-150). 
      Essa classificação se presta a explicar a razão dos liames descritos no quadro acima como, “pertanto la 

facoltà si distingue dal diritto soggettivo e dalla potestà como potere di agire, no di commandare; e il diritto 

soggettivo dalla potestà como potere di commandare all’altra parte e non alle parti” (assim, Op. cit., p. 152).  
Ainda: “la potestà, pertanto, può definirsi potenza di commandare super partes” (Idem, assim), “come tale 

essa occupa lo scalino più alto del potere, in quanto è espressione di sovranità”, para onde o direito 
subjetivo aparece como consectário da autonomia (p.155).  Essa definição acerca da potestatividade, 
lembrando ainda o que expôs FERRAJOLI na diferença entre potestatividade e função, pode casar-se 
perfeitamente com o exemplo do direito societário em vista de uma definição de controle, que por seu turno 
está fortemente baseado no conceito de soberania, em tributo à insuperável passagem de COMPARATO (O 

Poder de Controle..., Op. cit., pp. 134-136).  Noutra palma, de onde se desdobra o controle em verdadeira 
fiscalização, que, como vimos, assume caráter de função, tem-se, pois um iubere, que com precisão lembra 
COMPARATO em nota de rodapé: “É o que certa doutrina de expressão francesa denomina droit-fonction, cf. 
Breth de la Gressaye e Laborde-Lacoste, Introduction Générale à l’étude du droit, Paris, 1947, p. 333; J. 
Dabin, Le Droit Subjectif, Paris, 1952, pp. 221 e ss.” (p. 135, nota 75). 
  11 Para tanto, não é, de forma alguma, intenção deste trabalho buscar um conceito de controle: adota-se 
aquele já formulado por COMPARATO e atualmente glosado por SALOMÃO FILHO, bem como aquele revisto 
por Eduardo Secchi MUNHOZ (Empresa Contemporânea e Direito Societário – Poder de Controle e grupos 

de Sociedades. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, pp. 221-260) e, além disso, o conceito da lei, que pode 
ser resumido no binômio maioria-gestão.  Adota essa idêntica postura, para falar de fiscalização, Waldírio 
BULGARELLI (O Regime Jurídico do Conselho Fiscal das S/A. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 48, 
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  Assim, e nesse contexto de relação jurídica de meio, poder-se-ia assumir 

que em uma sociedade anônima, todas as pessoas que exercem funções específicas 

decorrentes do poder de controle (incluindo a gestão) são passíveis de uma vigilância, de 

uma supervisão, de uma verificação posterior, de uma revisão ou de uma inspeção 

concorrente.12   

  Em suma, pessoas que funcionalmente integram um poder de controle (e 

neste caso visto como a somatória da titularidade acionária com o poder efetivo de gestão) 

podem ter suas relações jurídico-societárias submetidas a um contra-controle de 

                                                                                                                                                    
sobretudo nota 93 nessa mesma página), lembrando também Claude CHAMPAUD (Le Pouvoir de 

Concentration de la Société par Actions. Paris: Sirey, 1962, que trata do tema da definição do controle em 
dois momentos de sua obra: entre as pp. 105-107 e entre as pp. 150-163). 
      Vale notar que essa opção não nega também a existência, a pluralidade, a diversidade e a peculiaridade de 
muitos outros estudos sobre o tema do controle, que também não podem ser omitidos nem desprezados, a 
começar pela superior obra de BERLE e MEANS, The Modern Corporation..., Op. cit., de que buscaremos 
tratar mais adiante no momento adequado.  Da mesma forma tratar-se-á o texto de Ronald COASE “The 
Nature of the Firm” (In Economica, volume 4, 16a edição, Londres: LSE, Novembro de 1937, pp. 386-405). 
      Abre-se mão, portanto, do conceito formulado por ASCARELLI, para quem o controle não seria uma 
situação jurídica, mas uma situação de fato derivada de relações jurídicas diversas, tal como participação 
majoritária e eleição de administradores (Saggi..., p. 252-254).  Estamos, nesse caso, com COMPARATO, a 
considerar o controle uma situação jurídica especial derivada de outras situações jurídicas, formando uma 
função jurídica complexa, enfeixada em um cargo societário unitário (O Poder de Controle..., pp. 141-142). 
      É também digno de nota e atenção o conceito tripartite formulado por Francesco GALGANO (La società 

per azione, Pádua: CEDAM, 1984, pp. 39-45), na qual acionista, administração e “dependentes” 
[dependenti], por força das inúmeras distorções havidas na dissociação entre propriedade e controle (como 
sinônimo de domínio da riqueza) desde BERLE e MEANS, fragilizou a oposição capital-trabalho rumo a uma 
relação intermediada pelo “administrativismo” [managerialismo]. 
  12 Waldírio BULGARELLI (Regime Jurídico do Conselho Fiscal..., Idem, Op. cit., pp.48-50) explora as 
especificidades do controle-fiscalização nas sociedades anônimas, de que teremos o dever de fazer neste 
trabalho nos capítulos supervenientes. 
      Dentre os exemplos da prática, atente-se ao notável parecer da lavra de Erasmo Valladão Azevedo e 
Novaes FRANÇA e Edmur de Andrade NUNES PEREIRA Neto (“Sociedade Anônima – Fraude à Lei – 
Alteração dos Estatutos como intuito de evitar que os acionistas preferencialistas adquiram o direito de voto 
às vésperas de completar o terceiro exercício social sem o pagamento de dividendos – Abuso do Poder de 
Controle”, In RDM 133/259-275 [jan.-mar./2004]). Note-se, nas partes em que se alude à necessidade 
imperiosa de participação de Conselheiro Fiscal em determinados atos, como que o escopo dessa participação 
diz respeito justamente ao exercício de potestatividades a serem desempenhadas com o intuito de informar 
outras relações jurídicas e municiar outras funções e sujeitos em sua relação com o ente fiscalizado.  O 
conselho fiscal, fica claro no parecer de FRANÇA e NUNES PEREIRA, faz nítida intermediação de outras 
relações jurídicas para informá-las com os dados necessários para a tomada de providências e o legítimo e 
transparente exercício de direitos, que, prima facie, são dos acionistas (como exemplo, aludem: “Não há 
possibilidade, evidentemente, de a assembléia sanar esses vícios, substituindo-se, por exemplo, ao Conselho 
Fiscal, cuja competência é exclusiva e indelegável” [p.273]). 
      Nesse mesmo sentido, mas por razões e fatos diversos e sob as mesmas premissas de FRANÇA e NUNES 

PEREIRA, vide o interessante parecer de Sylvio MARCONDES (“Exame de Livros e Fiscalização de 
Cooperativa”, In Questões de Direito Mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pp. 67-101), em que chega a 
conclusão diversa justamente porque os fiscais fazem a intermediação de situações, levando informações para 
outros sujeitos que se encontram em funções diversas como a de acionista, e, no caso do parecer de 
MARCONDES, cooperados.  MARCONDES concluiu que, pela força dessa natureza intermediatória e 
considerando a natureza concorrente dos cooperados, certas informações seriam, de prudência, restritas para 
fiscalização sobretudo quando os atos vigiados não guardam relação com uma função fiscalizatória específica 
e determinada, sob fundamento plausível de sua necessidade. 
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fiscalização, desde que esse contra-controle fiscalizatório venha a ser exercido em favor da 

companhia (e não de um ou outro centro de interesses), pois a companhia, 

necessariamente, sintetiza um único centro de interesses (que também integra o controle).   

  No caso específico da fiscalização societária (interna ou externa, orgânica 

ou contratual), interessa, especificamente, um aspecto do poder de controle, a saber, a 

gestão da sociedade ou, como alguns preferem chamar, a governança corporativa em 

sentido amplo13.   Neste passo, a função societária mais constante das relações jurídicas 

que envolvam o exercício de um poder fiscalizatório atribui o pólo passivo ao titular desse 

poder de gestão.  A relação jurídica societária de fiscalização, de que se incumbe o 

conselho fiscal, portanto, costuma ter no pólo passivo, sujeito ou órgão que exerce função 

de administração, que não raras vezes é desempenhada por sujeito que acumula a função de 

acionista controlador (ante a escassa profissionalização da função de administrador), 

complicando mais ainda o exercício da fiscalização e, conseqüentemente da gestão e do 

controle, por agregar-lhe, indevidamente, um elemento político. 

  Todavia, esse intuito de intermediação que existe, a priori, nos atos e 

funções de fiscalização, por se tratar de um poder motivado por um dever (ou, 

simplesmente, como muitos preferem, um “poder-dever”), sobretudo no âmbito societário, 

jamais permite pautar a atuação do fiscal segundo o seu próprio interesse particular.  No 

                                                 
  13 Sobre o tema, vide o trabalho de Aline de Menezes SANTOS. A governança corporativa das empresas no 

Brasil: uma abordagem jurídica inspirada na nova economia institucional e na teoria organizativa 
(dissertação de Mestrado inédita sob a orientação de Paulo Fernando Campos Salles de TOLEDO apresentada 
junto ao Departamento de Direito Comercial). São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2004. Aline Menezes faz percuciente crítica terminológica (pp. 21 e segs) que culmina com a seguinte 
definição para o termo governança corporativa: “conjunto de instituições que conformam e determinam o 
equilíbrio, no âmbito das sociedades empresariais, dos interesses mais relevantes ao seu funcionamento” (p. 
37).  Note-se como a noção de equilíbrio nas relações (que está pressuposta) predomina em sua abordagem.  
Essa noção relacional intrínseca ao conceito de governança corporativa (como articuladora de funções 
jurídicas) fica bastante proeminente quando Aline Menezes aborda o conceito de cooperação (pp. 44-51) 
bem como quando culmina com a conclusão de que “a desigualdade ainda é o traço da Governança 
Corporativa no Brasil” (p. 235). 
     Vide, também, Adriana JOSUÁ. Governança Corporativa e Teoria da Agência. São Paulo: Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2005 (dissertação de Mestrado inédita sob a orientação de Rachel 
SZTAJN apresentada junto ao Departamento de Direito Comercial). 
      No direito comparado, é de grande relevância a lição de Michael P. DOOLEY (Fundamentals of 

Corporation Law. Brunswick, NY: Carolina University Press, 1995, p.1): “Accordingly, it is readily apparent 

that any description of corporate governance that focuses solely on legal rules and ignores other incentives 

is seriously incomplete. Just as legal rules have been developed in response to perceived human needs, so 

have other institutional arrangements and both are quite often addressed to the same problems. It will be 

helpful to think of these legal and nonlegal institutional arrangements as comprising a single governance 
system and to understand that actors in business firms operate in a complex regulatory regime in which 

laws, private arrangements and competitive market forces all have important roles. This broader perspective 

should aid in understanding the origin and function of corporate law rules. More importantly, it should assist 

in understanding that the ultimate concern of corporation law is human behavior” (assim). 
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âmbito societário, o conselho fiscal deverá sempre informar, apresentar dados e subsídios à 

assembléia geral, para que os acionistas, individual ou coletivamente, exerçam ações 

contra a administração ou contra o acionista controlador, conforme o caso.  O que se 

pretende deixar claro, aqui, é que nem sempre o fiscal detém ação (em sentido material e 

em sentido processual) contra o ente fiscalizado.  Muitas vezes caberá ao sujeito que 

exerce a fiscalização meramente prover a informação haurida no ato fiscalizatório para que 

outro legitimado, por lei, intente as medidas cabíveis. 

  Por essa via, a fiscalização relacionada ao exercício de funções societárias 

específicas centra-se na finalidade de supervisionar, inspecionar e verificar o cumprimento 

da lei, no desempenho de relações societárias específicas.  Trata-se, pois, do segundo e 

esquecido significado que outrora se deu e se empregou ao conceito de controle.14  Essa 

fiscalização societária de que falamos e que se exerce sobre as relações jurídicas internas 

de um universo societário pode se dar de forma orgânica ou não.  Quando opera de forma 

orgânica, normalmente se vê por meio do conselho fiscal, do conselho de administração, 

do comitê de auditoria (como parte do conselho de administração) ou da auditoria interna 

executiva (como parte da diretoria).  Quando opera de forma não orgânica, dá-se por meio 

do acionista individual ou da auditoria independente.  Eis, pois, os canais de fiscalização 

de uma companhia aberta, articulados de forma integrada ao direito geral e essencial de 

informação (cf. artigo 109, III da Lei das S.A.).   

  As duas formas mais completas de fiscalização ocorrem, dentro de uma 

perspectiva dos órgãos internos, a saber, o conselho fiscal e o conselho de administração 

(muita vez por intermédio do comitê de auditoria) e, dentro de outra perspectiva, por 

entidades externas, como a auditoria independente.  A fiscalização também pode se dar de 

forma mediata e diferida, como geralmente ocorre com o conselho fiscal e o acionista 

individualizado, que normalmente fiscalizam a posteriori ou após a prática de um ato, 

                                                 
  14 Antes ainda que pudéssemos ter, após a década de 1960, com Champaud e Paillusseau, um conceito de 
controle como sinônimo de domínio, tal qual o conhecemos hoje (sem desprezar essa ênfase ocorrida na 
década de 1930 na obra de BERLE e MEANS), o conceito amplo de controle tinha, de forma mais geralmente 
aceita, esse pendor que aqui se faz alerta.  É nesse sentido que Roger GRANGER (La nature juridique des 

rapports entre actionnaires et commissaires – charges du controle dans les sociétés par actions. Reims: 
Matot-Braine, 1951, pp. 17-78) disserta sobre controle.  Lembremos também o grande ASCARELLI, que em 
seus Appunti... (Op. cit., Idem, p. 151), advertia: “Controllo della’amministrazione: – La sorveglianza 

dell’amministratore sociale è affidata innanzi tutto al socio. I poteri di sorveglianza vengono nelle società 

per azioni esercitati non tanto direttamente dai socii, quanto da speciali organi a ciò destinati: i sindaci, 

organo sociale destinato appunto a controllare la gestione sociale” (p. 152). 
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como também pode se dar de forma imediata e simultânea à prática de um ato, em algumas 

hipóteses do comitê de auditoria, do auditor independente e da auditoria interna executiva.     

  Cumpre, entretanto, neste ponto do trabalho, assumir as seguintes 

premissas, no sentido de que a fiscalização societária divide-se quanto: 1. ao momento de 

verificação, a saber, (i) imediato e simultâneo à prática do ato fiscalizado (ou objeto da 

fiscalização), ou (ii) mediato e sucessivo à prática do ato fiscalizado (ou objeto da 

fiscalização); e, 2. quanto ao sentido vetorial da fiscalização, a saber, (i) se parte de um 

órgão ou de uma função interna à sociedade, ou, (ii) se parte de uma função externa à 

sociedade.  Esta última distinção é importantíssima, pois a solução de questões envolvendo 

uma fiscalização exercida por função interna da sociedade se resolve por meio de regras 

eminentemente societárias, por se tratar de mecanismo técnico de definição de 

qualificações; ao passo que a solução de questões envolvendo uma fiscalização exercida 

por função externa da sociedade se resolve por meio de regras eminentemente 

contratuais.15   

  Especificamente quanto ao conselho fiscal das companhias abertas, 

podemos identificá-lo como um órgão de fiscalização interna com atuação mediata e 

sucessiva. No que se refere ao momento da fiscalização, vale antecipar uma distinção, por 

ora aparentemente superficial, mas sumamente importante, entre o conselho fiscal e o 

comitê de auditoria, os dois principais órgãos de fiscalização interna.  Essa distinção tem 

efeitos sobre a classificação do conselho fiscal como mecanismo de fiscalização mediata e 

sucessiva, em contraposição ao tratamento do comitê de auditoria (e, conseqüentemente, 

do conselho de administração), como mecanismo de fiscalização imediata e simultânea. 

  Muito se associa, semântica e funcionalmente, o conceito de conselho ao de 

comitê, sobretudo no que tange às atribuições legais e modo de atuação, muito por conta de 

transposições infelizes oriundas de um direito comparado apressado e de uma prática 

ligeira de tradução (tanto de tradução lingüística quanto de tradução jurídico-institucional e 

cultural).   

                                                 
  15 Nesse sentido, vide Roger GRANGER, Op. cit., pp. 98-101, que fala de uma relação de mandato.  Crê-se, 
entretanto, que a natureza da contratação é muito mais próxima de uma prestação de serviço do que um 
mandato.  Trata-se, como se verá, de um contrato misto atípico, com elementos tanto de prestação de serviço 
quanto de mandato, mas no qual se nota predomínio da prestação de serviço sobre o mandato.  Nesse sentido 
dispôs a nossa lei societária de 1882, em seu artigo 14, §4o, como veremos oportunamente. 
      Sobre a relação entre os dois meios de fiscalização, o interno e o externo, vide o brilhante parecer de Luiz 
Gastão Paes de Barros LEÃES (“Conselho Fiscal e as Empresas de Auditoria” In Pareceres, vol. 1. São Paulo: 
Singular, 2004, pp. 597-604). 
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  Há uma distinção prática entre os dois institutos, e nessa distinção pode-se 

notar, de forma precisa, como o conceito que envolve um conselho irá sempre se direcionar 

a uma revisão que acontece concomitantemente à prática de algum ato.  Aplicado ao 

conselho fiscal, temos como exemplo a lista de revisões trazida pelo artigo 163 da Lei das 

S.A. (sobretudo as funções dos incisos II, VI e VII) e como exceções, o §1º ao artigo 173 

bem como o §2º ao artigo 202, ambos da Lei das S.A., situações em que o conselho fiscal 

age como verdadeiro comitê.  Já no que se refere ao comitê de auditoria, poderíamos, 

lembrando que a idéia de comitê direciona à visão de algo que ocorre concomitantemente à 

prática de um ato, temos no exemplo do artigo 15 em seus incisos III e VII em conjunto 

com o VIII, todos da Resolução CMN 3198, um firme quadro demonstrativo dessa 

diferença. 

  Dessa breve distinção, podemos notar que entre um comitê de auditoria e 

um conselho fiscal há diferenças práticas. Os usos vêm designando uma atuação mais 

constante e simultânea para os comitês de auditoria e mais diferida aos conselhos fiscais, 

quando co-existem em uma companhia.  Mas essas diferenças de performance prática não 

se sustentam sob o ponto de vista funcional, nem tampouco operacional, como mostra a 

nossa lei e a experiência do direito comparado. 

  Como mecanismo de oposição ao órgão de controle, a profusão, a dispersão 

e a falta de sistematização do conceito de fiscalização, enfraquece e esteriliza muitas de 

suas ações e boa parte das formas fiscalizatórias que se exercem em favor da companhia. 

  Para que essa compreensão se dê de forma clara, é necessário que 

iluminemos a consciência em torno de um conceito muito peculiar de poder de controle 

que é próprio da cultura jurídica, sociológica e antropológica brasileira, conforme a seguir.

  

2. Fiscalização societária, Poder de Controle e Conselho Fiscal no Brasil: Liberdade de 

Iniciativa, Estado Controlador, Estado Empresário 

  Adotamos acima um conceito técnico de poder de controle que convém, 

teoricamente, à proposta legal inscrita no artigo 116 da Lei das S.A.  COMPARATO
16, 

SALOMÃO FILHO
17

 e BULGARELLI
18

 notam, entretanto, que esse conceito de poder de 

                                                 
  16 O Poder de Controle..., Idem, pp. 75-88, sobretudo a Nota 10 de SALOMÃO FILHO nas pp. 75-76. 
  17 O Novo Direito Societário, 3a ed.. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 63-74. 
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controle que oscila entre os conceitos formulados por BERLE e MEANS, COASE e 

CHAMPAUD recebem, no Brasil, algum tempero especial, por força das circunstâncias 

peculiares de nosso país a respeito do conceito de poder e do conceito de soberania. 19   

  Temos, no Brasil, uma inegável tendência à concentração do poder, o que 

justifica a adoção dos formuladores da Lei das S.A. por um texto, no artigo 116, que 

conjuga domínio e efetivo uso do poder aplicado na gestão das atividades sociais.20  A 

Exposição de Motivos no 196, de 24 de junho de 1976, preambular à Lei das S.A., 

veiculada na Mensagem no 204, de 1976, mencionou que “a caracterização do ‘acionista 

controlador’ é definida no Parágrafo Único do artigo 116 e pressupõe, além da maioria dos 

votos, o efetivo exercício do poder de controle para dirigir a companhia”.  Ao pressupor, 

num ambiente de densa concentração de capitais e riquezas, que o controle decorre de 

titularidade de ações que detenham a maioria dos votos e o poder de eleger administradores 

(domínio e poder de escolha dos mandatários) e o efetivo exercício desse poder por 

intermédio da direção das atividades sociais e orientação de funcionamento dos órgãos da 

companhia (gestão e poder de decisão), a lei brasileira revela um fenômeno 

concentracionista tipicamente brasileiro. 

  Na prática societária, essa peculiaridade no exercício do poder de controle 

no Brasil faz com que muitos órgãos ou funções sejam exercidos por uma mesma pessoa 

ou grupo de pessoas ou, ainda, por outras pessoas ligadas a esse grupo ou a esse titular dos 

poderes do artigo 116 da Lei das S.A.  Esse problema toca em questões que envolvem, no 

Brasil, o conceito de independência.  Por ora, lembre-se o que advertiu SALOMÃO FILHO a 

esse respeito, considerando-se que, no Brasil, a grande parte das companhias é de capital 

                                                                                                                                                    
  18 Regime Jurídico do Conselho Fiscal..., Idem, pp. 3-50 
  19 Recentemente, Eduardo Secchi MUNHOZ (Empresa Contemporânea e Direito Societário..., Idem, pp. 237-
252) elabora construção a respeito do poder de controle, com vistas à moderna empresa contemporânea 
organizada em complexos conglomerados, no mesmo sentido e em atenção a essa linha doutrinária. 
  20 O problema do “efetivo uso do poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 
órgãos da companhia” inscrito na alínea “b” ao artigo 116 é um dos mais espinhosos e acalorados debates 
reinantes na atual doutrina societária.  Revertemos a leitura, à luz desse debate, para a interessante passagem 
de MUNHOZ (Op. cit., Idem, pp. 239 e segs.) em confronto às idéias de COMPARATO (O Poder de Controle..., 
Idem, pp. 87 e segs.).  Nesse mesmo sentido, vide de Mauro Rodrigues PENTEADO, “A Lei nº 9.457/97 e a 
Tutela dos Direitos dos Acionistas Minoritários”, In Reforma da Lei das Sociedades Por Ações. São Paulo: 
Pioneira, 1998, pp. 71-73 [coordenação de Waldírio BULGARELLI].  Ainda, nesse mesmo sentido, vide José 
Luiz de BULHÕES PEDREIRA e Alfredo LAMY FILHO. A Lei das S.A., 1o vol., 3a ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997; pp.63-69. 
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concentrado21. E dessa ponderação de SALOMÃO FILHO podemos ter um quadro amplo da 

compreensão que envolve o problema da fiscalização nas companhias brasileiras. 

  Como visto, sendo a fiscalização o poder que se exerce em função e na 

síntese semântica do poder de controle, em um ambiente de controle concentrado em que 

os mecanismos de fiscalização estejam totalmente vinculados ao controle, passa-se a 

equivocada impressão, outrora difundida, de que os mecanismos de fiscalização seriam 

“órgãos inúteis”22.  Contudo, a desarrazoada opinião que envolve a fiscalização societária 

em ceticismo e descrença, se enfraquece mais ainda quando observamos que a fiscalização 

dota-se de mecanismos que visam tornar equilibrado o exercício de um poder. 23   

  Recentes problemas em direito societário no mundo e no Brasil, vagando 

entre a ineficiência dos órgãos de fiscalização e os lamentos contra comportamentos 

corrosivos24, só fazem perceber que, sobretudo em nosso País, o poder de controle é, nada 

mais do que um resultado societário do conceito sociológico de exercício de poder e 

soberania
25.  Essa forma particular de encarar o conceito de poder, com raízes na noção de 

                                                 
  21 A esse respeito, vide os números que SALOMÃO FILHO traz em seu O Novo Direito Societário..., Idem, p. 
63.  Adicionalmente, lembre-se que “Nas companhias de controle concentrado no Brasil, a composição de 
todos esses órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal) e a contratação da auditoria são 
livremente definidas pelo controlador. Além disso, a Assembléia Geral é por ele dominada” (Idem, Ibidem, p. 
71). 
  22 Esta é a opinião de Wilson de Souza Campos BATALHA, apud Waldírio BULGARELLI, Regime Jurídico do 

Conselho Fiscal..., Idem, p. 7.  Profere-a, da mesma forma, e com bastante agressividade, João Eunápio 
BORGES (Curso de Direito Comercial Terrestre, 4a ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1969, pp. 486-488), 
referindo-se ao conselho fiscal, da forma mais delicada, como “órgão meramente decorativo”.  Na via 
totalmente contrária e igualmente questionável por conta de sua posição partidária, há quem sustente a 
máxima importância do conselho fiscal por se tratar de órgão de “defesa de interesse de minoritários”.  Essa 
posição se choca com a idéia contida no §1º do artigo 165 da Lei das S.A., que reza pela premissa principal 
que envolve a natureza orgânica da companhia aberta brasileira, como poderemos observar mais adiante.  
Assim, o conselho fiscal é e sempre será órgão da companhia, jamais podendo ser encarado como órgão de 
representação deste ou daquele acionista. 
  23 Com razão, BULGARELLI (Idem, Ibidem, pp. 48-49) lembra-nos: “O fundamento para a existência de tipos 
de controles fiscalizatórios, já se viu, relaciona-se com a necessidade de zelar por uma administração correta, 
sem desvios ou abusos, necessidade essa que atende aos interesses dos acionistas e credores principalmente, 
embora alcance também o interesse mais geral da proteção ao crédito público e aos investimentos”.  Essa 
observação, no âmbito de uma companhia aberta, é de suma importância, sobretudo em companhias com 
controle difuso. 
  24 Duas peças fundamentais de lamento contra essa prática abominável e que, diga-se de passagem, não é 
predominante, foram parar em telas de cinema por meio de documentários sérios e interessantes, a saber, The 

Corporation (EUA, 2004, Dirigido por Mark Achbar e Jennifer Abbott e distribuído no Brasil pela Imagem 
Filmes, como “The Corporation”, baseado na obra do prestigiado Professor de Direito Societário da 
University of British Columbia, Joel BAKAN. The Corporation: the pathological pursuit of profit and power. 
Nova Iorque: Free Press, 2004) e Enron: the smartest guys in the room (EUA, 2005, Dirigido por Alex 
Gibney e distribuído no Brasil pela Paris Filmes como “Enron: os mais espertos da sala”). 
  25 Já se dissertou com maestria sobre o conceito e o exercício muito peculiar de poder no Brasil, cf. André 
Carvalho NOGUEIRA, A dissolução do poder econômico como princípio regulatório. (tese de Doutorado 
inédita sob a orientação de José Tadeu DE CHIARA, apresentada junto ao Departamento de Direito 
Econômico e Financeiro). São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2005.  
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poder público e na condução da coisa pública, afeta densamente o conceito de livre 

iniciativa, que muita vez tem no Estado um de seus instrumentos principais.26 

  O exercício do poder de controle, no Brasil, e portanto, a forma com que se 

dá nas sociedades comerciais o desenvolvimento da norma do artigo 116, alínea “b”, nada 

mais é do que uma das formas de concretização do exercício da livre iniciativa.  A 

concentração de riquezas no Brasil, que é um fenômeno que dispensa maiores comentários, 

interfere, juridicamente, no exercício e no conceito próprio, em termos constitucionais, do 

corolário da livre iniciativa.27 

  Se, por um lado, as razões para a não dispersão acionária e conseqüente 

falta de diluição no exercício do poder de controle podem ser justificadas, em princípio, 

sob argumentação sócio-econômica com raízes históricas, por outro, vale lembrar que o 

exercício em si desse poder liga-se a uma cultura secular, arraigada no Brasil, e que tem 

raízes de ordem política e jurídica.   

  A concentração de um poder de gestão é uma característica de política 

societária, no Brasil, que, culturalmente, associa-se ao conceito herdado nestas bandas a 

respeito de uma gestão política que é, igualmente, centralizada.  A democracia societária 

no Brasil é muito semelhante à democracia política.28  Neste pormenor, Estado e iniciativa 

privada se assemelham como nunca – presidentes de companhias e de conselhos, no Brasil, 

agem, em diversas circunstâncias, guardadas as exceções e as proporções de praxe, de 

                                                 
  26 A. C. NOGUEIRA, Idem, Ibidem, pp. 169-172. 
      O Estado como patrono da livre iniciativa é uma realidade tipicamente brasileira, desde os primórdios das 
opções públicas para a exploração colonial da “Empresa Brasil”, se assim podemos dizer.  Essa cultura de um 
Estado que praticamente monopoliza muitas ações empresariais e, portanto, estatiza a priori o conceito de 
livre iniciativa, vem, ultimamente, embora com alguma timidez, sendo quebrada por insistentes e 
competentes estudos [vide José Virgílio Lopes ENEI, Project Finance: financiamento com foco em 

empreendimentos (parcerias público-privadas, ‘leveraged buy-outs’ e outras figuras afins). São Paulo: 
Saraiva, 2007, pp. 97-98].  
  27 A idéia aqui exposta, embora guarde complexa apreensão por estruturar poder na iniciativa privada e 
poder na iniciativa pública, intermediados pela livre iniciativa, é facilmente absorvida em estudos sócio-
econômicos do desenvolvimento das empresas e da indústria no Brasil. Caio PRADO JUNIOR (História 

Econômica do Brasil, 42a ed.. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 264) rememora-nos: “A acumulação 
capitalista ainda é essencialmente no Brasil um fato individual restrito. Aqueles que têm capitais aplicados na 
indústria são unicamente indivíduos que lograram reunir fundos suficientes para se estabelecerem nela por 
conta própria e independente”.  Nesse mesmo sentido, vide a peculiar percepção de COMPARATO (O Poder de 

Controle..., Op. cit., Idem, p. 39). Nesse pormenor, a livre iniciativa que é legada ao Estado ou aos poucos 
indivíduos mencionados por PRADO JUNIOR, confunde-se com o poder econômico de que fala A. C. 
NOGUEIRA (A Dissolução do Poder Econômico..., Op. cit., Idem, p. 83 e segs.), e que, dentro da sociedade 
comercial, transmuda-se em poder de controle.   
  28 COMPARATO (O Poder de Controle..., Ibidem, pp. 35-39) frisa-nos com distinção, ao relacionar a 
evolução do conceito de soberania com o desenvolvimento do poder de controle, que a concentração de 
poder e capitais se prestou para sedimentar o modelo societário. 
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modo bem semelhante, em termos políticos e nas formas de exercício de poder, aos 

titulares de cargos públicos no Brasil.   

  Nem sempre fôra do feitio de quem exerce um poder (público ou privado) 

no Brasil agir com transparência obsessiva.  Isso pode ter tornado a fiscalização do 

exercício do poder central, em termos públicos, um substantivo de menor valor e 

compreensão ao longo do tempo, assim como ocorreu com a fiscalização das 

companhias.29   

                                                 
  29  Nesse mesmo sentido, Calixto SALOMÃO FILHO apresentou brilhante glosa à obra de Fábio Konder 
COMPARATO (O Poder de Controle..., Ibidem, Nota de Texto 2, pp. 38-39), vazada nos seguintes termos: 
“Essa curiosa conjugação entre soberania da Assembléia Geral e realidade paralela do poder de controle 
decorre sem dúvida da ambigüidade supra ressaltada entre a característica aristocrática da grande companhia 
colonial e a natureza contratualista individualista da sociedade anônima pós-mercantilista (v. Nota de Texto 
1). A prática societária brasileira do século XIX e, de resto, toda a história societária brasileira que se seguiu 
são herdeiras dessa ambigüidade de fundo, que fortalece sobremaneira o poder do controlador”. 
      Lembremos que por muito tempo o país foi governado por ímpeto despótico, tal qual ocorria nas 
companhias.  Tanto em uma situação quanto em outra, tínhamos um eixo principal em que transitavam as 
figuras que FAORO sabiamente chama de Donos do Poder.  Muita vez, esses “donos do poder” exerciam não 
apenas o poder político na vida pública, mas exerciam, também, nas companhias, o chamado “poder de 
controle”.  Tome-se que as companhias, no alvorecer do capitalismo brasileiro, ainda em período colonial ou 
monárquico, administravam empresas agrícolas e latifúndios.  O controle exercido nas empresas modernas no 
Brasil aprendeu, por herança, muitas lições de governo desenvolvidas nessa empresa agrícola em que público 
e privado transitavam não apenas de um cômodo para outro, mas de uma nota para outra, na mesma 
escrivaninha. Richard GRAHAM (Patronage and Politics in Nineteenth-Century Brazil. Stanford, CA: 
Stanford University Press, 1990, p. 43), lembra: “Those who owned property in early-nineteenth-century 

Brazil held ambivalent views about central government. If it offered them an effective tool for keeping them 

propertyless subordinate, it could also threaten their own authority locally. To solve this dilemma men of 

substance eventually made sure that they or their friends occupied the positions of power at every level of the 

state apparatus”.  Páginas depois (210 e segs.), o autor ainda expõe os canais do patronato e as intrincadas 
redes de conexão entre poder público político e poder econômico privado, com apoio público. No Brasil, país 
e exploração empresarial nasceram juntos e não se sabe ao certo quem aprendeu com quem: se a cultura de 
gestão empresarial carreou seus valores para o Estado ou se a cultura de gestão pública carreou seus valores 
para dentro das companhias.  Aplicado ao problema da independência no conselho fiscal, Haroldo Malheiros 
Duclerc VERÇOSA (Curso de Direito Comercial, 3º vol.. São Paulo: Malheiros, 2008, p.490) nos alertou com 
esta judiciosa passagem: “Motivos de ordem sociológica e histórica em relação ao ordenamento jurídico 
brasileiro na sua origem poderiam talvez explicar a proverbial característica de ineficiência, fundada na falta 
de profissionalismo dos seus membros; no espírito do exercício de tal função como um favor a um amigo 
dono de uma companhia; na impunidade pelo descumprimento de suas atribuições pelos membros; etc.” 
(grifos do original). 
      Essa simbiose entre público e privado nos primórdios das sociedades comerciais modernas era uma 
característica própria e peculiar do modelo de exploração colonial, como nos adverte Tullio ASCARELLI 

(“Princípios e Problemas das Sociedades Anônimas”, In Problemas das Sociedades Anônimas e Direito 

Comparado. São Paulo: Saraiva, 1945; pp. 336-344), Eduardo Secchi MUNHOZ (Empresa Contemporânea..., 
Idem, pp. 52-63) e Waldírio BULGARELLI (Regime Jurídico do Conselho Fiscal..., Idem, pp. 26-35).  
Entretanto, no Brasil essa simbiose durou mais: “Tem sido, por certo, essa via que vem influenciando a 
doutrina, na comparação das companhias com o sistema político, por isso já chamadas de microcosmos 

políticos, o que, por sugestivo, enriquece o tema, oferecendo novas perspectivas, sobretudo de natureza 
ideológica. Por esse prisma, verifica-se, desde logo, a demitificação da democracia interna nas companhias. 
A desigualdade dos acionistas, que se manifesta nas companhias coloniais, ficou durante muito tempo 
obscurecida pela ilusão da igualdade democrática, do modelo liberal, e hoje, pela ótica da transparência, 
voltou a ficar translúcida em relação a seus direitos e à sua posição perante o poder” (W. BULGARELLI, 
Ibidem, p. 26).  Enquanto que, por exemplo, nos EUA, essa esclerose de gestão gerada pela resistência à 
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  Com a evolução do conceito político de democracia no Brasil, cresceu, 

paralelamente, o conceito de democracia societária, fazendo crer que, também, na 

iniciativa privada, os mecanismos de freios e contrapesos deveriam imperar. 

  No caso específico brasileiro, não há como dissociar essas figuras – poder 

de controle e poder político sempre tiveram as suas semelhanças, justamente porque a 

cultura no exercício de ambos esses poderes era praticada, em grande parte, pelas mesmas 

personagens ou, ao menos, por personagens que comungavam e praticavam a mesma 

cultura e a mesma ética na condução de bens sociais, seja quando se tratavam de bens 

sociais da sociedade civil, seja quando se tratavam de bens sociais de uma sociedade 

comercial.30 

                                                                                                                                                    
dissociação entre o público e o privado deixou as amarras no século XVIII, como noticia Morton J. HORWITZ 

(The transformation of American Law: 1780-1860. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977, pp.111-
112): “The change in the conception of the corporation marks one of the fundamental transitions from the 

legal assumptions of the eighteenth century to those of the nineteenth. The archetypal American corporation 

of the eighteenth century is the municipality, a public body charged with carrying out public functions; in the 

nineteenth century it is the modern business corporation, organized to pursue private ends for individual 

gains. By the time of the decision in the Darthmouth College case, holding that a corporate charter was a 

contract, the conception of the corporation as a public body had been on the decline for almost a generation, 

although the implications of this trend were only beginning to be explored. The distinction between public 

and private corporations, so prominent in the Justice Story’s concurring opinion, was above all a response to 

the previous generation. As late as 1780, colonial legislatures had conferred charters on only seven business 

corporations, and a decade later the number had increased to but forty. However, in the last ten years of the 

eighteenth century 295 additional corporate charters were granted”.  Nesse mesmo sentido, vide Lawrence 
Meir FRIEDMAN (A History of American Law, 2a ed.. New York: Simon e Schuster, 1985, pp. 511-531), 
sobretudo quanto à derrocada da doutrina ultra vires como reflexo de uma passagem do domínio público para 
a iniciativa privada em matéria de interpretação legal das sociedades anônimas nos EUA. 
  30 Alguns vícios fossilizados na prática da condução da coisa pública ainda são, recentemente, assistidos 
com abundância, sobretudo quando o tema é a fiscalização pela administração, das atividades desenvolvidas 
no setor produtivo brasileiro.  Em recente matéria publicada no Jornal O Globo (no 27.124, Ano LXXXIII, 
Rio de Janeiro, edição de 11 de novembro de 2007, 1o Caderno, p. 8), intitulada “Um país que em que 
(muito) pouco se fiscaliza”, o jornalista Jailton de CARVALHO tenta investigar as causas que levaram o Brasil, 
recentemente, a se deparar com escândalos referentes ao controle de qualidade de produtos distribuídos ao 
consumo geral da população, mais especificamente leite e combustíveis.  A matéria identifica que a 
administração pública comete falhas gravíssimas na fiscalização, mas que o sistema legal dá brechas largas 
para que o ente fiscalizador falte com os seus deveres por frontal falta de independência resguardada pela 
legislação.  A matéria relata que “os fiscais ficam dentro de alguns laticínios como se fossem funcionários da 
empresa”.  No setor de saúde, a matéria ainda informa que “sem dedicação exclusiva, os auditores podem 
trabalhar na iniciativa privada”, ressaltando que “o auditor pode dar expediente num hospital ou clínica 
submetido à fiscalização do ministério”.  Ainda nesse setor de saúde, a matéria informa que com relação aos 
conselhos estaduais e municipais de saúde, “a atuação ... estaria comprometida pela presença de pessoas 
ligadas aos administradores locais ou pela inércia desses núcleos de poder”. Esses graves problemas não 
escapam, inclusive, à atenção da doutrina jurídica, sobretudo em matéria de direito do consumidor, conforme 
lembra João Batista de ALMEIDA (A Proteção Jurídica do Consumidor, 5a ed.. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 
295): “O Poder Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, é o responsável pela fiscalização das 
normas envolvendo abastecimentos e preços, vigilância sanitária, pesos e medidas. As dimensões territoriais 
do Brasil impedem que os órgãos fiscalizadores federais estejam presentes em todos os Municípios 
brasileiros; por vezes até nas Capitais o atendimento é deficiente. Os órgãos estaduais quase sempre padecem 
do mesmo vício. E os órgãos municipais, quando existem, são vitimados pela inércia, por falta de condições 
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  Por muito tempo, o Brasil foi governado pelos mecanismos do Poder 

Moderador, que embora tenha desaparecido formal e legalmente a partir do advento da 

República, deixa ainda hoje rastros graves de seu exercício em práticas já fossilizadas no 

Estado e que ainda se assistem recentemente.31  Essas mesmas características de um poder 

central que é moderador via reproduzir-se (agora em menor intensidade) até meados da 

década de 1980’ no direito societário brasileiro, quando se pensava em poder de controle, 

                                                                                                                                                    
técnicas, pessoal habilitado e recursos financeiros. Conclusão: a fiscalização não funciona como deveria 
funcionar”. 
      Nesse mesmo sentido e notando as muitas dificuldades que o Estado tem para desempenhar a tarefa de 
fiscalizar, vide Juliano Sarmaneto BARRA (Fundos de Pensão Instituídos na Previdência Privada Brasileira. 
São Paulo: LTr, 2008, pp. 161-162); Gustavo TEPEDINO “Quem fiscaliza o fiscal?”, In Temas de Direito 

Civil, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 551-553, onde, partindo das questões que envolveram o 
acidente do Bateau Mouche, faz pertinentes reflexões sobre os problemas e falhas que existem no Brasil em 
matéria de fiscalização. 
  31 A esse respeito, vide a curiosa obra de Braz Florentino Henriques de SOUZA. Do Poder Moderador: 

Ensaio de Direito Constitucional. Recife: Typographia Universal, 1864.  Desde os direitos de escolher 
Senadores que podiam interferir na escolha dos Ministros de Estado, assim como ocorre com a escolha de 
Conselheiros que influem na escolha dos Diretores em uma companhia, passando pelo direito de convocação 
de Assembléias Gerais e pelo direito de livre nomeação e destituição de Ministros de Estado, bem como o 
direito de sanção, muito distante da sanção presidencial atual e razoavelmente próxima de uma interferência 
de mérito e gestão na condução das coisas políticas (pp.119-120, salientou: “a sancção imperial, como a 
definio Malouet, é um direito e uma prerrogativa nacional, conferida ao chefe da nação, para declarar e 
garantir que uma tal resolução do corpo legislativo é ou não é a expressão da vontade geral”, cf. p. 120). A 
atividade moderadora guardava grande semelhança com o exercício do poder de controle nas companhias em 
um ambiente anterior à Lei das S.A., sobretudo no que tange às responsabilidades do moderador e do 
acionista controlador.  
      Lembre-se, a propósito, que o moderador não pode ser fiscalizado no exercício de seu poder. Aliás, em 
tempos de restrição de liberdade, o titular do poder central tem verdadeira ojeriza à transparência e à 
fiscalização. Repare-se nesta interessante nota histórica trazida por Carlos Fulgêncio da CUNHA PEIXOTO 

(Sociedades por Ações, 4o Volume. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 149): “Procura-se, por todos os meios, evitar 
a fiscalização. O Governo, que deveria dar o exemplo de ter como princípio a mais ampla publicidade, em 
certo período da vida brasileira procurou afastar a fiscalização das sociedades das quais participasse. Em 31 
de dezembro de 1940”, na virada para o ano de 1941 e três meses após a promulgação do Decreto-lei 2.627, 
que reformava a lei societária anterior do Decreto 434, “foi promulgado o Decreto-lei no 2.928, cujo art. 1o 
dispunha: ‘As sociedade por ações, nas quais o Governo Federal intervira diretamente na constituição dos 
órgãos de sua administração, ou seja, subscritor de parte de seu capital, ficam excluídas da aplicação 
obrigatória das normas dos arts. 127, I, e 130, do Decreto-lei no 2.627, de 26 de setembro de 1940, e de seus 
efeitos’. Este diploma legal é produto da ditadura”, tanto quanto o Decreto-lei 2.627, diga-se de passagem e, 
“felizmente, tão logo o país voltou à legalidade os representantes do povo – Executivo e Legislativo – 
reconheceram não ser honesto abrir mão, expressamente, da fiscalização, e o Decreto-lei no 2.980 sofreu logo 
seu primeiro golpe, quando da constituição da ‘Petróleo Brasileiro S.A.’. O art. 21 da Lei no 2.004, de 1953, 
dispôs: ‘O conselho fiscal da ‘Petróleo Brasileiro S.A.’ terá as atribuições constantes do art. 127 do Decreto-
lei no 2.627, de 26 de setembro do mesmo ano’. Posteriormente, em 1o de fevereiro de 1958, a Lei no 3.369 
houve por bem revogar, definitivamente, o Decreto-lei no 2.928, de 31 de dezembro de 1940, na parte em que 
se refere ao art. 127, I, do Decreto-lei no 2.627, de 26 de setembro de 1940 (art. 1o)”.  Note-se, entretanto, que 
a citada Lei no 3.369/58 usa de técnica legislativa idêntica àquela utilizada na chamada Lei Áurea e na Lei de 
Anistia, editada pelo governo de transição, sob influência do General Golbery do Couto e Silva: apaga-se um 
passado sem medir-lhe as consequências, dosar-lhe as responsabilidades, impor-lhe um regime de transição e 
reger-lhe devidamente os casos vindouros, omissos e específicos.  Diz-se, com a lei, assim como ocorreu na 
Lei Áurea e na Lei de Anistia, em períodos interditatoriais, que “aquilo que era, não é mais”. 
      BULGARELLI (O Regime Jurídico do Conselho Fiscal..., Op. cit., Idem, p. 158 e nota 299) faz sadia 
lembrança do conceito de irresponsabilidade, inimputabilidade e exoneração legal que ocorre com freqüência 
na lei societária, por conta de “longa tradição no Brasil”, que  ele já via empregada desde o tempo do Poder 

Moderador do Império, na letra do artigo 99 da Constituição outorgada de 1824, a qual dispunha: “A pessoa 
do Imperador é inviolável e sagrada: ele não está sujeito a responsabilidade alguma”. 
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até que a efetividade judicial do artigo 117 da Lei das S.A. desse os primeiros frutos nos 

tribunais brasileiros.   

  Ao lado do Estado-empresário e dos poucos responsáveis pela livre 

iniciativa no Brasil (seja em parceria com o Estado, de modo formal ou oficial, seja de 

modo oficioso), o poder de controle, dentro das companhias, se dava com temperos 

moderadores, sem muita chance de participação aos outros atores societários e sem 

qualquer espaço para uma fiscalização mais intensa.  Uma fiscalização, quando havia, se 

dava de maneira formal, sendo totalmente dominada pelo exercício do poder de controle.  

Os mecanismos de fiscalização não guardavam qualquer independência em relação ao 

exercício daquele poder e, sob o ponto de vista jurídico-funcional, operavam como poder e 

como meio de intermediação das relações jurídicas apenas por mera formalidade, sem 

muito efeito prático.  Desse cenário surge a idéia de que a fiscalização e, sobretudo, os seus 

mecanismos, seriam “órgãos inúteis”.  

  O acionista controlador, durante muito tempo, funcionou como um poder 

moderador dentro das companhias; qual seja, um poder soberano e que em muitos casos se 

utilizava da assembléia para fazer valer os próprios interesses, um poder soberano que, 

além de pairar sobre ela, prestava-se para interferir em órgãos e no exercício de funções 

(tecnicamente falando, considerando-se função dentro do conceito aqui proposto), bem 

como para ditar os desígnios da gestão de forma quase impune e, como ocorria com o 

Poder Moderador, de forma até irresponsável.  A partir dos trabalhos de COMPARATO e do 

advento da organicidade imposta pelo artigo 116 da Lei das S.A., esse exercício 

irresponsável começou a se modificar. 

  Falar de poder de controle, no Brasil, admitindo-lhe a concentração e a 

quase inexistência de dispersão acionária é admitir, de forma reflexa, que o exercício do 

poder de controle e o reconhecimento que a lei sabiamente lhe dá para fazer alcançar todas 

as suas hipóteses, vê no controlador uma figura que conjuga domínio mais gestão efetiva 

tal qual uma projeção do conceito peculiar de poder que no Brasil se assume.  Em outras 

palavras, o poder de controle pode muito bem ser entendido como um nicho do estamento 

burocrático e do patronato de que FAORO nos fala e a quem se lhe atribui parte da 

condução dos desígnios das principais instituições da nação.  Pois, assim como o conceito 

se amolda ao Poder Executivo, não há de falhar quando visto no Acionista Controlador, 
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que tem o domínio nas decisões assembleares, o domínio na gestão e a efetiva interferência 

na atividade social, muita vez com última palavra sobre algo que toca ao objeto social.32-33 

  O poder de controle, no Brasil, sob a ótica de uma sociologia jurídica que 

ainda clama por vir, pode, nesse contexto moderador, figurar como legítimo herdeiro de 

um conceito próprio de soberania no país, erigido sob a influência do patrimonialismo 

patriarcal, que FAORO bem resumiu pela fórmula do estamento burocrático.34   

                                                 
  32 Waldírio BULGARELLI, em seu parecer intitulado “Fiscalização da Companhia” (In Problemas de Direito 

Empresarial Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, pp.181-196) traz importantíssima notícia 
acerca da moderna assembléia, notando que não apenas no Brasil, mas nas legislações de França e Itália, a 
assembléia sempre figurou como um “encontro da maioria”, lembrando, inclusive, as regras de assembléia do 
Banco do Brasil na época de Dom João VI (p.184).  Em alguns casos, como o Código de Napoleão, a 
assembléia não estava guarnecida nem sequer de previsão legal (Idem).  Adicionalmente, podemos lembrar 
que no direito estado-unidense do século XIX, por exemplo, essa afirmação teria que ser temperada por um 
sistema onde cada Estado impõe as regras que melhor adiram às suas aspirações culturais locais, somada à 
noção quase milenar da aplicação do instituto de direito real do trustee, no que se refere aos poderes 
societários.  Nesse sistema, acionistas não estavam limitados nos direitos de participar das assembléias, bem 
como à legitimidade para agir judicialmente contra a administração.  No mesmo sentido, vide Lawrence Meir 
FRIEDMAN (A History of American Law, Op. cit., Idem, pp. 511 e segs., sobretudo 515).    
  33 A impressionante biografia do Barão de Mauá, de autoria de Jorge CALDEIRA (Mauá – Empresário do 

Império, 18a reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995) apresenta uma larga série de exemplos 
vivos daquele tempo sobre os problemas decorrentes do exercício do poder de controle nas companhias da 
época do Império e os modelos de assembléias nessas companhias.  Essa obra dá, igualmente, um candente 
relato da simbiose entre público e privado, entre exercício do poder de controle e soberania pública, entre 
motivações particulares e posturas públicas bem como, e sobretudo, a relação entre livre iniciativa e 
interesses públicos. 
  34 “O estamento, quadro administrativo e estado-maior de domínio, configura o governo de uma minoria. 
Poucos dirigem, controlam e infundem seus padrões de conduta a muitos. O grupo dirigente não exerce o 
poder em nome da maioria, mediante delegação ou inspirado pela confiança que o povo, como entidade 
global, se irradia. É a própria soberania que se enquista, impenetrável e superior, numa camada restrita, 
ignorante do dogma do predomínio da maioria” (R. FAORO, Donos do Poder, Op. cit., Idem, p. 88).  Ainda, 
nesse mesmo sentido: “O patrimonialismo, organização política básica, fecha-se sobre si próprio com o 
estamento, de caráter marcadamente burocrático. Burocracia não no sentido moderno, como aparelhamento 
racional, mas da apropriação do cargo – o cargo carregado de poder próprio, articulado com o príncipe, sem a 
anulação da esfera própria de competência” (p. 84).  Desta última passagem, é extremamente fácil visualizar 
o conceito de estamento burocrático em uma companhia colonial cujo poder de controle se apropria de cargos 
ao invés de distribuí-los e usá-los em favor da companhia e em prol de uma segmentação de funções por 
profissionais específicos.  Nas chamadas sociedades familiais é bastante comum observar esse lastro de 
estamento burocrático sendo estendido e praticado na iniciativa privada por herança cultural de gestão e 
governo.  
      Para uma linha de aproximação, trazemos observação lapidar de COMPARATO (O Poder de Controle..., 
Op. cit., Idem, p. 39): “Aliás, a definição dos centros de poder, no Direito atual, parece coincidir, raramente, 
com a realidade do poder. A declaração constitucional de que ‘todo poder emana do povo e em seu nome é 
exercido’, por exemplo, tem se apresentado mais como enunciado de princípio, de valor programático, do 
que como disposição efetivamente vinculante na prática política, onde a noção de ‘povo’ se revela 
exclusivamente abstrata. Analogamente, na pesquisa da realidade do poder, na sociedade anônima, não nos 
podemos contentar com a afirmação legal de que a ‘a assembléia geral, convocada e instalada de acordo com 
a lei e o estatuto’, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as 
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento (Lei no 6.404, art. 121). Quem toma, de 
fato, as decisões em assembléia? O controle manifesta-se através dos poderes decisórios da assembléia de 
acionistas como necessária legitimação do seu exercício. Mas essa legitimação é meramente formal ou 
procedimental.” 
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  Esse problema, de fato grave, que demarca as funções societárias com um 

tropicalismo bastante particular e com poucos paralelos no mundo, permite-nos uma 

reflexão em retorno ao que já foi exposto até aqui.  O capitalismo periférico desenvolvido 

no Brasil e amadurecido nos tempos de governo militar por meio dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (os chamados PNDs)35, deram um ambiente favorável à criação de uma 

cultura muito peculiar, e que tem se dissolvido a passos vagarosos, no sentido de criar 

nichos de permissões para acúmulo de funções. 

  De fato, grandes conglomerados empresariais, sobretudo os conglomerados 

familiares e aqueles em que se nota a presença do Estado, permitem observar que certas 

funções jurídicas e societárias são muita vez desenvolvidas pela mesma pessoa ou por 

pessoas pertencentes a um mesmo grupo ou foco de interesse. Em matéria de fiscalização, 

inclusive, a lei permite, de maneira curiosa, como se verá, que o controlador possa ter 

maioria, por exemplo, num órgão como o Conselho Fiscal.  Normalmente, a técnica 

utilizada para coibir o abuso de potestatividades societárias que fundem duas funções 

limita-se sempre à investigação de conflito de interesse, nos termos dos artigos 115 e 156 

da Lei das S.A.36 

  Noutro passo, o problema que toca à sobreposição de funções é também 

muito saliente quando abordamos a postura do Estado-empresário no Brasil. 

  Até fins da década de 1980’ e início da década de 1990’, o direito, não 

apenas o brasileiro, mas também boa parte da doutrina estrangeira, se empenhou em 

relacionar a questão da empresa e do Estado à luz de problemas de nacionalidade, 

territorialidade e jurisdição.37  Entretanto, a evolução das formas associativas, que passam 

                                                 
  35 Sobre o interessante impacto dos PNDs, principalmente o II PND da década de 1970’ e seu impacto na 
concentração empresarial e, consequentemente, no exercício do controle societário, vide a análise de Eduardo 
Secchi MUNHOZ. Empresa Contemporânea e Direito Societário..., Op. cit., Idem, pp. 97-100, que lembra 
que, além dos já tradicionais conglomerados dominados por família, a par dos conglomerados controlados 
pelo Estado, surgiram os conglomerados controlados por grandes multinacionais.  Principalmente nos dois 
períodos de forte tendência de desestatização e desregulamentação de vários setores da economia no Brasil, a 
entrada de grandes grupos estrangeiros, que deveriam trazer ao Brasil alguma tradição no exercício do poder 
de controle, acabaram se adaptando rapidamente às maleabilidades que a prática societária brasileira ainda 
permite em matéria de controle e acúmulo de funções. 
  36 Exemplo dessa sobreposição de funções dentro dos direitos de fiscalização pode ser observado no 
interessante parecer de Waldírio BULGARELLI, sobre “Fiscalização da Companhia” In Problemas de Direito 

Empresarial Moderno..., Op. cit., Idem, pp.181-196.  Outro exemplo disso está no Parecer nr. 201 de 
Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA, In Dez Anos de Pareceres, vol. 8. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1976, pp.34-47. 
  37 Obra paradigmática no tema foi elaborada por João Grandino RODAS, quando de sua ascensão à 
titularidade na cadeira de Direito Internacional Privado no Departamento de Direito Internacional da 
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pelo conceito de joint venture,38 aliadas a um contexto globalizante, permitiram surgir um 

novo conceito de empresa que Eduardo Secchi MUNHOZ, na obra tantas vezes aqui citada, 

notou estar em pleno funcionamento, com efeitos variados sobre o conceito e o exercício 

do poder de controle nas diversas legislações do mundo, dentre as quais o Brasil não se 

alheia.39 

  Restou, portanto, da relação existente entre empresa contemporânea e 

Estado, uma compreensão que enfoca exclusivamente o papel do Estado como empresário 

e a sua postura como acionista controlador.  A história da formação do capitalismo 

brasileiro, alvo dos já citados estudos de FURTADO e PRADO JUNIOR, que demonstram como 

o capitalismo periférico desenvolvido na cultura comercial brasileira se isolou 
                                                                                                                                                    
Universidade de São Paulo (Sociedade Comercial e Estado. São Paulo: Saraiva, 1995). O problema da 
nacionalidade da sociedade comercial como conseqüência da relação entre sociedade comercial e Estado 
também é tema da obra clássica de Luiz Olavo BAPTISTA. Empresa Transnacional e Direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987.  Vale lembrar que ambas as obras foram escritas antes da Emenda 
Constitucional no 6, de 15 de agosto de 1995, que deu nova redação ao artigo 171 da Constituição Federal de 
1988. 
      Sob um enfoque geopolítico e econômico, vale consultar a obra de Herman M. SCHWARTZ (States Versus 

Markets – History, Geography and the Development of the International Political Economy. Nova Iorque: St 
Martin’s Press, 1994, pp. 240-258), onde se expõem inúmeras razões (incluindo muitas de ordem jurídica) 
pelas quais as empresas passaram a adotar um modelo transnacional, apesar de indicativos contrários a 
respeito de custos de negociação e oportunidade [cost transactions], demonstrando que o modelo exportador 
poderia sofrer uma revolução com a transnacionalização e a solidificação de certos aspectos jurídicos de 
direito do trabalho e propriedade intelectual.  O papel que os Estados assumiram, sobretudo das nações 
desenvolvidas da Europa, ao lado dos EUA e do Japão, buscou temperar protecionismo com mercado livre, 
contribuindo para o estado de globalização atual.  Em contraponto a essa interessante discussão, Hendrik 
SPRUYT (The Sovereign State and Its Competitors. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994, pp. 192-
194) procura enfocar os efeitos desse quadro sobre o conceito de soberania.  As observações de SPRUYT, 
sobretudo na página 192, casam-se em interessante contraponto àquilo que dissertamos acima a respeito da 
tradição local no exercício dos poderes, que acaba tornando a fiscalização um mecanismo formal dentro de 
uma estrutura de conservação de poder: “Political elites in power have few incentives to alter existing 

institutions and experiment with new systems of rule. What held true for the medieval nobility, which was 

reluctant to surrender its powers to emerging burghers and centralizing kings, holds equally true for political 

leaders today. African leaders, for example, who have inherited a state system that was clearly imposed, have 

shown relatively little desire to reconstitute their authority on grounds other than sovereign territoriality”. 
  38 Sobre a relação entre as formas associativas de joint venture e o mecanismo do poder de controle que lhes 
subjazem, vide Eduardo Goulart PIMENTA. Joint Ventures – Contratos de Parceria Empresarial no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, pp.28-30; Maristela BASSO. Joint Ventures – Manual Prático 

das Associações Empresariais, 2a ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 188; Osvaldo J. 
MARZORATI. Alianzas estratégicas y joint ventures. Buenos Aires: Astrea, 1996, p.126-132. 
  39 L.O. BAPTISTA (Empresa Transnacional..., Ibidem, pp. 26-34) já deixava um embrião daquilo que 
MUNHOZ sedimentou anos depois no seu Empresa Contemporânea... . L.O. BAPTISTA, ao deixar evidente o 
caráter anômalo das empresas transnacionais, com barreiras de adaptação às peculiaridades de ordenamentos 
jurídicos ainda despreparados para regular o direito societário em um mundo globalizado, mostrava, já em 
1987, que um novo conceito de poder de controle poderia estar surgindo em um universo societário 
dominado pela empresa contemporânea anos depois descrita por MUNHOZ.  L.O. BAPTISTA ainda discorre, já 
nessa época, aos tipos de tensão existentes entre Estados e empresas transnacionais, bem como entre 
empresas e entre Estados, aliados a mecanismos de freios e contrapesos para estancar abusos no exercício do 
poder econômico, que, nada mais são do que excessos cometidos pelo poder de controle com efeitos sobre 
múltiplas jurisdições, territórios, culturas e acionistas de empresas associadas (pp.35-55).  J. G. RODAS, 
igualmente, não deixa de se ocupar do problema do poder de controle no âmbito da transnacionalidade das 
empresas contemporâneas (Sociedade Comercial e Estado, Op. cit., Idem, pp.331-344).  
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conceitualmente e em termos práticos, acabou, como bem observou SALOMÃO FILHO e 

também MUNHOZ, por dar ao conceito de poder de controle e acionista controlador, uma 

nota muito particular, que ainda se vê nas entrelinhas do artigo 116 da Lei das S.A., bem 

como do artigo 171, inciso II da Constituição Federal de 1988.  Esse histórico ainda 

construiu esse conceito de acionista controlador e a cultura do poder de controle no Brasil 

muito por força da simbiose entre Estado e empresa.  Essa simbiose, para o caso particular 

do direito brasileiro, além de ter gerado reflexos na livre iniciativa40, fez com que se 

pudesse permitir, hoje, num âmbito acadêmico, uma aproximação entre política de Estado 

e democracia societária, dadas algumas semelhanças entre o comando e a governança de 

algumas empresas e o comando e a governança do Estado. 

  Nesse paralelo, e tendo em mente sempre a problemática da fiscalização 

societária, particulares preocupações surgem quando o próprio Estado assume a tarefa de 

acionista controlador de uma empresa cuja iniciativa lhe pertence.  Dessas empresas em 

que há participação do Estado, sobretudo na qualidade e na função de acionista 

controlador, a prática acaba obscurecendo o direito societário em favor de regras de direito 

público, que se impõem por princípio. 

  Nas empresas controladas pelo Estado (sejam estatais ou de economia 

mista), compondo o universo da administração indireta, independentemente do objeto 

social (se atividade econômica de natureza privada ou serviço público) e por força da 

derrogação parcial do direito privado pelas regras de direito público41, o exercício de certas 

funções societárias, em uma relação jurídica própria de direito societário, também sofre 

sérias distorções.42.     

                                                 
  40 Roberto ROSAS (“Tendências Atuais da Empresa Pública”, RDP 35-36/143-144 [jul.-dez./1975]) chega a 
lembrar vários exemplos de projetos que, sem o exercício da livre iniciativa pelo Estado, jamais se 
concretizariam, tais como a Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, responsável por obras 
em Brasília, o BNDES, o BNH, a EBCT além de muitos outros exemplos. 
  41 Sem prejuízo e na linha da interpretação infraconstitucional do disposto no artigo 173, §1o da 
Constituição Federal de 1988, vide Maria Sylvia Zanella DI PIETRO. Direito Administrativo, 17a ed.. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 385; Celso Antonio Bandeira de MELLO. Curso de Direito Administrativo, 20a ed.. São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 185-188.  Na prática, entretanto, algumas maleabilidades podem ser observadas, 
sobretudo em matéria de licitação e quando envolve alguma companhia como a Petrobrás, por exemplo. A 
esse respeito, vide parecer de Luís Roberto BARROSO (“Intervenção no Domínio Econômico – Sociedade de 
Economia Mista – Abuso do Poder Econômico” RDA 212/306-346 [abr.-jun./1998]). 
  42 Como lembra Celso Antonio Bandeira de MELLO, sejam tais entidades “instrumentos de ação do Estado” 
e que, constituindo-se como “auxiliares do Poder Público”, de fato, tornam-se “entidades voltadas, por 
definição, à busca de interesses transcendentes aos meramente privados” (Ibidem, p. 178) , e como 
conseqüência direta na governança das empresas controladas pelo Estado, “estes [os agentes de Estado], 
quando dirigentes da pessoa, investidos em decorrência de providências governamentais exercidas em nome 



 27 

  Entretanto, a busca pelo interesse público de que nos noticia BANDEIRA DE 

MELLO, como é de se ver, não é o único fator de distorção das funções societárias nas 

empresas controladas pelo Estado.43  Mecanismos como a criação da companhia por lei 

                                                                                                                                                    
da supervisão ministerial, na forma do art. 26, parágrafo único, ‘a’, do Decreto-lei 200, exercem mandatos, 
representantes que são do sujeito controlador da pessoa”, e, por isso “cumulam a dupla função de agentes da 
empresa estatal e representantes da entidade que a supervisiona” (Ibidem, pp. 203-204). 
  43 Neste particular, José Affonso da SILVA (Curso de Direito Constitucional Positivo, 22a ed.. São Paulo: 
Malheiros, 2003, pp. 725-726) acrescenta: “A função de fiscalização, que surgiria com o constitucionalismo e 
o Estado de Direito implantado com a Revolução francesa, sempre constituiu tarefa básica dos parlamentos e 
assembléias legislativas. No sistema de separação de poderes, cabe ao órgão legislativo criar as leis, por isso 
é da lógica do sistema que a ele também se impute a atribuição de fiscalizar seu cumprimento pelo 
Executivo, a que incumbe a função de administração. Por outro lado, no que tange ao aspecto específico que 
nos interessa aqui – o do controle da administração financeira e orçamentária – reserva-se ao Legislativo o 
poder financeiro, como uma de suas conquistas seculares, pela qual firmara mesmo sua autonomia, sendo, 
portanto, também palmar evidência que a ele há de pertencer, em última análise, aquele controle, 
denominado controle externo, sem embargo de que se erija e desenvolva, na Administração moderna, 
eficiente sistema de autocontrole – o chamado controle interno – de que é titular cada um dos Poderes onde 
ele atua (art. 70 [da Constituição Federal])” (itálicos do autor).  Note-se, nessa precisa informação, que não 
há que se duvidar que o modelo adotado pela Administração Indireta, e portanto, o modelo das empresas em 
que o estado se apresente como acionista controlador, distorce funções e permite o acúmulo de sujeitos em 
funções que são, por sua natureza, diferentes e opostas, como a gestão administrativa e a fiscalização.  A 
tónica do autocontrole, expresso pelo controle interno previsto na Constituição Federal (artigo 70, caput) é, 
bem sabemos, uma fonte de conflitos de competência (negativos e positivos, dependendo das circunstâncias 
de fato).  A fiscalização de que fala J. Affonso da SILVA é, prima facie, a fiscalização da atividade política e 
orçamentária do Estado como Administração Direta; tanto é que, no início da explicação, J. Affonso da 
SILVA põe as bases do raciocínio na lógica da Revolução francesa.  Em sentido contrário, privilegiando os 
mecanismos de controle e fiscalização da lei societária, sem, entretanto, discutir o conflito de atribuição em 
face dos Tribunais de Contas, há interessante texto de Leon Frejda SZKLAROWSKY (“Conselho Fiscal de 
Sociedades Anônimas Comuns e de Economia Mista”, In RDP 78/198-203 [abr.-jun./1986]), lembrando das 
funções de uma certa Secretaria de Controle das Empresas Estatais (SEST) bem como das funções da 
Secretaria do Tesouro Nacional, ambas submetidas ao Ministério da Fazenda, conforme, respectivamente, os 
Decretos nos 84.128, de 29 de outubro de 1979 e o 92.452 de 10 de março de 1986. Entretanto, 
independentemente da batalha teórica que se empreende sobre as redes e obrigatoriedades de fiscalização de 
natureza puramente societária à luz do conceito de bem público, uma vez admitida essa necessidade de 
fiscalização própria, a prática encontra vácuos de competência que oscilam entre as atribuições do conselho 
fiscal, do conselho de administração do ente controlado pelo Estado e de atividade própria do Tribunal de 
Contas a que o ente da administração direta está sujeito. 
      A questão de se considerar dentro da esfera de bens públicos o acervo patrimonial de uma empresa da 
administração indireta se presta para forçar a presença fiscalizatória do Tribunal de Contas em detrimento 
dos mecanismos societários próprios.  Ainda que a Lei das S.A. disponha sobre o funcionamento permanente 
do conselho fiscal para as sociedades de economia mista (artigo 240), refletindo, na doutrina, entendimento 
bem fincado pela interpretação constitucional do artigo 240 da Lei das S.A., há parte da doutrina que entende 
ser conveniente privilegiar o Tribunal de Contas.  Na primeira esfera, lembramos novamente J. Affonso da 
SILVA (Comentário Contextual à Constituição, 4a ed.. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 719): “O estatuto tem 
que dispor sobre a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a 
participação de acionistas minoritários. O tema não apresenta maior dificuldade. O modelo que a Lei das 
Sociedades Anônimas prevê para os conselhos de administração e fiscal das sociedades de economia mista 
pode estender-se, mutatis mutandis, a outras empresas estatais. O art. 239 da citada lei declara que as 
companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração, assegurado à minoria o 
direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo (art. 
141); e acrescenta que os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia 
mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas. Estatui, por seu lado, o art. 240 que o 
funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista; um dos seus 
membros – e respectivo suplente – será eleito pelas ações ordinárias minoritárias, e outro pelas ações 
preferenciais, se houver” (grifos nossos).  A afirmação é precisa e lapidar, mas nem sempre se casa com o 
ideal de supremacia da ordem pública sobre a privada, entregando-se essa situação, em raros casos, quando 
exigências de mercado clamam por esse tratamento essencialmente societário, em detrimento da atrofia do 
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(artigo 5o, II e III do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967 e artigo 236 da Lei das 

S.A.), a nomeação da administração da sociedade (artigo 26, Parágrafo Único, alínea “a” 

do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967), a sujeição à lei das licitações (artigo 1o, 

Parágrafo Único da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, fortemente afetada pela Emenda 

Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998) dão uma tónica diferenciada para o modelo 

societário da empresa controlada pelo Estado, que podem pôr, no exercício dessas funções 

societárias, um componente político (e muita vez partidário) que nem sempre é sadio sob o 

ponto de vista da governança societária.44   Esse problema, que é histórico no Brasil,45  

                                                                                                                                                    
conselho fiscal e do conselho de administração em favor da atuação dos Tribunais de Conta.  Em sentido 
contrário, defendendo a atuação prevalente dos Tribunais de Contas na fiscalização da atividade empresarial 
das sociedades de economia mista, vide de Gabriela Verona PÉRCIO e Gabriel Guy LÉGER, “A Competência 
Constitucional dos Tribunais de Contas para fiscalizar as sociedades de economia mista exploradoras de 
atividade econômica”, Informativo de Direito Administrativo e Responsabilidade Fiscal – IDAF, vol. 43, 
Curitiba: Zênite, fev./2005, pp.647-652.  Em reforço a essa posição PÉRCIO e LÉGER apresentam importante 
decisão do Supremo Tribunal Federal, com voto divergente do Min. Ministro Carlos Velloso, em sustento 
dessa tese (vide Mandado de Segurança no 23.875-5/DF, Relator para o Acórdão Min. Nelson Jobim, j.: 
10/11/2005).  Embora a decisão tenha sido apresentada no sentido de que aos Tribunais de Contas não cabe 
essa fiscalização societária, PÉRCIO e LÉGER defendem-se pelo posicionamento do voto divergente do Min. 
Velloso.  
      Vide, ainda, os brilhantes comentários que Mauro Rodrigues PENTEADO faz à obra de Waldírio 
BULGARELLI enriquecendo-a com menção a respeito da importância do conselho fiscal face ao sistema criado 
pela Secretaria de Controle das Empresas Estatais – SEST (“Bibliografia – ‘O Conselho Fiscal das 
Companhias Brasileiras’ – Waldírio Bulgarelli, 1a ed., 232 pp., Ed. RT, S. Paulo, 1988”, In RDM 76/109-111 
[out.-dez. 1989], com destaque para os problemas de fiscalização nas empresas estatais na p. 110. Vide, nesse 
mesmo sentido, do mesmo autor, “As Empresas Estatais e os Sistemas de Supervisão e Controle”, In RDM 
45/20-28 [jan.-mar./1982], com notáveis críticas ao sistema imposto pelo aqui mencionado Decreto 
84.128/79). 
  44 Essa relação de aproximação se nota quando Celso Antonio Bandeira de MELLO adverte que entre 
Tribunal de Contas e Poder Legislativo há uma proximidade, sobretudo no que tange às funções 
fiscalizadoras do Tribunal de Contas (“Função Controlada do Tribunal de Contas”, conferência de setembro 
de 1989, transcrita em RDP 99/160-166 [jul.-set./1991]; sobre a aproximação entre Poder Legislativo e 
Tribunal de Contas no aspecto fiscalizatório deste último órgão, vide p. 162). 
      Para comprovar a gravidade e a reprovável descompostura de um certo tipo de atitude abjeta muito 
comum nas empresas públicas, há matéria jornalística (“Governança Capenga”, por Danilo FARIELLO, In 

Valor Econômico de 31 de julho de 2007, p. D-1) que destaca, ao falar sobre o uso do conselho fiscal nas 
companhias abertas: “Muitas das empresas antigas no mercado, porém, já têm o conselho fiscal (...). Antes, 
as empresas estatais, que preponderavam no mercado, costumavam adotar o conselho, mas, principalmente 
para abrigar políticos. Isso fez com que muitas empresas que derivaram das estatais no mercado mantivessem 
a estrutura do conselho fiscal. Contudo, apesar de muitas abrigarem a figura do conselho, a eficiência dos 
mesmos tornou-se outra questão também discutível” (sic). 
  45 Se compararmos o modelo jurídico brasileiro com o modelo jurídico francês, cuja cultura e economia 
estão fortemente baseadas em algumas empresas, sobretudo as de infra-estrutura controladas pelo Estado, 
notar-se-á que o componente partidário pode ser menos influente do que no Brasil, por razões históricas.  A 
empresa pública ou controlada pelo Estado começa a ganhar corpo, historicamente, na França, no período 
entre-guerras e por força das circunstâncias muito peculiares de participação da França na Primeira Guerra 
Mundial e conseqüentes resultados.  Essa talvez seja a diferença mais marcante para as empresas controladas 
pelo Estado, no Brasil, que na maioria dos casos nasceu em regimes ditatoriais, seja no período Vargas 
(1937-1945), seja no período Militar (1964-1988).  
      A razoável independência da administração em relação ao controle societário exercido pelo Estado, por 
força de mecanismos de ingresso na administração societária e de submissão técnica ao Ministério que exerce 
o controle sobre a sociedade, faz com que a França, ainda que pesadamente estatista, tenha um nível mais 
reduzido de conflito de interesses (sob o ponto de vista societário), tendo as funções societárias em um 
quadro de menor distorção.  Esse componente técnico-político (em contraposição ao componente político-
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partidário, ainda muito influente no Brasil), nesse particular, faz com que o modelo brasileiro e a prática de 
condução da governança corporativa nas empresas controladas pelo Estado, atualmente sofredoras de uma 
forte influência de negociatas partidárias, se aproxime de alguma forma do modelo soviético, fortemente 
influenciado pelo conceito de partido e não pelo conceito de política de consenso. Lembramos também as 
marcas desse extinto sistema com base em segura doutrina jurídica dessa histórica nação, a saber, L. 
GRIGORIÁN e Yuri DOLGOPÓLOV (Fundamentos del Derecho Estatal Soviético. Moscou: Editorial Progresso, 
s/d; versão para o espanhol de O Razinkov e V. Mazuerenko do original russo ОСНОВЫ  СОВЕТСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРАВА): “La economía es la base material del avance del País Soviético por el camino de la 

construcción del comunismo y del desarrollo de la organización política de la sociedad socialista. Y, debido 

a ello, la reforma económica aplicada por el partido tiene una gran importancia para perfeccionar los 

princípios democráticos de dirección de todos los processos de la construcción del comunismo” (p. 102).  Na 
sequência, GRIGORIÁN e DOLGOPOLÓV explicam qual seria o papel do partido na direção e na fiscalização das 
organizações estatais, que incluem a indústria, as empresas e as instituições da economia (p.104): “La 

segunda variedad fundamental de las formas de actividad dirigente del partido consiste en que éste aspira a 

promover a los cargos más importantes en los órganos estatales y las organizaciones sociales a hombres 

fieles hasta el fin a la causa de la construcción del comunismo que pueden ser de hecho conductores del 

programa, las resoluciones y la política del partido” (p.105).  E assim seguem: “Es completamente lógico 

que el PCUS en tanto que partido gobernante aspire a promover a los cargos más importantes en el aparato 

estatal y las organizaciones sociales a personas que apliquen estrictamente las decisiones del partido y en 

las que éste pueda apoyarse siempre en la realización de suas planes. Es lógico también que el partido 

promueva, en primer término, a comunistas que consideran su obligación directa e incondicional el 

cumplimiento de sus decisiones. Pero, junto con los comunistas, el partido promueve y apoya a aquellos 

hombres sin partido, que son grandes especialistas y organizadores. Así, pues, el partido, al seleccionar y 

distribuir los cuadros, se guía por las cualidades políticas de los hombres” (p. 106).  Finalizam, 
prelecionando: “Los órganos del partido recomiendan para los cargos dirigentes en el aparato estatal y las 

organizaciones sociales a personas capaces de cumplir las missiones encomendadas a los organismos 

correspondientes. En este caso, como es lógico, los miembros del partido promovidos a uno u otro cargo 

asumen una responsabilidad elevada ya que responden de sus actividades no sólo en orden de su 

subordinación de servicio sino también ante el partido que vela rigurosamente por que los comunistas estén 

siempre a la altura de las tareas planteadas ante ellos. De ello emana la tercera variedad principal de la 

direción partidaria: el control, que efectúa el partido, de la labor de los órganos de Estado y las 

organizaciones sociales y que consiste, en primer lugar, en verificar la actividad de los comunistas, 

funcionarios de los mismos” (pp. 106-107).  Confirmam essa informação acerca do sistema de fiscalização, 
sob a autoridade do partido oficial, em todos os órgãos do antigo estado Soviético (incluindo as indústrias, as 
empresas, as cooperativas e todas as formas de associação produtiva, cf. artigos 14, alínea “l” da Constituição 
Soviética de 1936, que incluía, dentre os órgãos superiores do Poder os órgãos de administração do Estado, 
“a direção dos Bancos, dos estabelecimentos comerciais e as empresas industriais e agrícolas, assim como 
das empresas comerciais dependentes dos ministérios da União, e a direção geral da indústria e a construção 
dependentes dos minstérios de toda a União e das repúblicas”), os juristas A. DENISOV e M. KIRICHENKO 
(Derecho Constitucional Sovietico. Moscou: Ediciones en Lenguas Estranjeras, 1959, p. 131): “El Partido 

Comunista selecciona, prepara y coloca a los cuadros del aparato estatal y controla la actividad de los 

órganos de Poder y de la administración del Estado. Los órganos del Estado no dictan ninguna disposición 

importante sin la indicación y consejo previos del Partido”.  Note-se, portanto, como o sistema soviético, nas 
suas formas de exercício e fiscalização do poder estatal sobre a atividade econômica direta pautou-se pela 
politização, pela partidarização e pela total falta de independência e marcado conflito de interesse entre 
gestão do objeto social da coisa pública e fiscalização dessa mesma gestão.  Um único ente (o partido), 
controla e fiscaliza.  Além do que dispõe o artigo 14, “l” da Constituição Soviética, os artigos 114 a 117 
outorgavam ao Ministério Público (órgão independente, mas submisso ao Procurador Geral, que deve 
satisfações ao Soviet Supremo) ampla função fiscalizatória, mas cuidadosamente controlada pelo partido, 
pois, ainda que a Constituição declarasse a independência como princípio (“os órgãos do Ministério Público 
exercem suas funções com independência de qualquer órgão local e unicamente se subordinam ao Procurador 
Geral da URSS”), a Lei de Controles Fiscais, de 24 de maio de 1955 (promulgada por Decreto do Presidente 
do Soviet Supremo), em seu artigo 7o dispunha: “O Procurador Geral da URSS responde e deve prestar 
contas de sua gestão ante o Soviet Supremo da URSS, e no período compreendido entre as sessões do Soviet 
Supremo da URSS, ante o Presidente do Soviet Supremo da URSS” (apud, DENISOV e KIRICHENKO, que 
trazem anexos com extenso material legislativo e jurisprudencial da extinta nação Soviética). 
      Quanto ao modelo francês, aqui usado como exemplo para comparação, embora tenha muitas regras 
próximas (submissão às regras de direito privado, com parcial derrogação pelas regras de direito público, 
quando o conceito de comerciante normal opuser resistências a uma atuação econômica tipicamente estatal; 
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produz complicados problemas de fiscalização societária na empresa controlada pelo 

Estado. 

  O problema da fiscalização das empresas controladas pelo Estado, que não é 

apenas histórico, é também um problema técnico-jurídico, aliado a um problema legal, 

qual seja, de lege lata. 

  A busca por um interesse público, bem advertida por Bandeira de MELLO, 

orientou um sistema que peca por excessos e carece de boa lógica.46  No que se refere ao 

problema da fiscalização, sem dar tratamento jurídico aos órgãos internos de fiscalização 

societária e a outros modelos de fiscalização como a auditoria independente, a legislação 

brasileira, na Constituição Federal (artigo 71), privilegia amplamente o sistema de Tribunal 

de Contas e, mediatamente, o Ministério Público (artigo 129, II e VI)47, e a supervisão do 

titular da pasta ministerial responsável pela empresa controlada pelo Estado (Decreto-lei no 

200, de 25 de fevereiro de 1967, artigos 19 a 26).  No âmbito ainda mais mediato, há o 

                                                                                                                                                    
fiscalização pelos Tribunais de Contas; regime jurídico do trabalhador equiparado ao da iniciativa privada; 
administração nomeada pelo Estado e sujeita a um estatuto jurídico de Direito Público equivalente ao do 
cargo de quem fez a nomeação; etc.) pratica um direito societário de empresas controladas pelo estado de 
forma bastante diversa do modelo brasileiro.  Sobre o modelo francês e todas essas peculiaridades, vide 
Claude DEBBASCH. Institutions et Droits Administratifs, vol 1 – les structures administratives, 3a ed.. Paris: 
PUF, 1985, pp. 533-583, sobre as entreprises publiques. 
      A respeito da fiscalização nessas companhias, é importante lembrar que o modelo francês societário, 
baseado na fiscalização externa não-orgânica, que privilegia o esquema da auditoria independente via 
commissaires aux comptes (vide R. GRANGER. La nature juridique des rapports entre actionnaires et 

commissaires..., Op. cit., Idem, pp. 70 e segs.), gera, nas empresas controladas pelo Estado, não apenas a a 
fiscalização feita por meio dos Tribunais de Contas (C. DEBBASCH, Ibidem, p. 543-544) e as formas de 
controle interno da administração (tal qual o controle específico do Ministro da Fazenda [Ministre des 

Finances], cf. pp. 569-570) e o controle parlamentar (pp. 572-573), mas também e sobretudo, uma espécie de 
controle por comissários nomeados por agentes do governo (p. 570).  Esses comissários especiais nomeados 
por membros do governo excluem os meios de fiscalização do direito comercial francês via commissaires 

aux comptes (p. 571).  A delegação, para uma auditoria externa, ainda que nomeada por titulares do poder de 
estado (e nesse caso, do poder de controle), minimiza a distorção de nomeação político-partidária para a 
assunção e o desempenho de funções, na companhia, que tenham natureza orgânica.   
  46 Apesar desses excessos, há benefícios necessários que correm em favor de uma limitação das regras de 
direito societário pela cautela do controle exercido pelo Estado, que na verdade o faz em nome da sociedade 
civil a quem está a serviço.  Bom exemplo disso está em parecer formulado por Eros Roberto GRAU 
(“Sociedade de Economia Mista – Nulidade de Acordo de Acionistas que importa em mudança de seu 
acionista controlador” RDA 222/348-357 [out.-dez./2000]) e em parecer de Fábio Konder COMPARATO 

(“Venda em bolsa de ações da União Federal no capital de Sociedade de Economia Mista e desrespeito às 
normas disciplinares do Mercado de Capitais”, In Novos Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de 
Janeiro: Forense, 1981, pp. 290-312).  A respeito da questão CEMIG, foco do parecer dado por E. R. GRAU, 
ofereceu parecer em sentido diverso Adílson Abreu DALLARI (“Sociedade de Economia Mista – Sócio 
Estratégico – Acordo de Acionistas” RDA 221/379-440 [jul.-set./2000]) e na mesma linha de argumentos 
propostos por E. R. GRAU, apresentou parecer Fábio Konder COMPARATO (“Sociedade de Economia Mista 
Transformada em Sociedade Anônima Ordinária – Inconstitucionalidade”, RTDP – 25/61). 
  47 Neste particular, vide Márcio Souza GUIMARÃES. “Ministério Público, Ombudsman e Ouvidor na 
Fiscalização dos Serviços Públicos” In Direito Empresarial Público (orgs. Marcos Juruena Vilella Souto e 
Carla C. Marshall). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, pp. 785-805.  
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controle via Ação Civil Pública e, passo além, o controle via Ação Popular.  Neste último 

ponto de controle está o cidadão. 

  O Tribunal de Contas, como mecanismo de fiscalização societária das 

empresas controladas pelo Estado, por força de componentes que combinam funções 

jurídicas que identificam o exercício do poder no Estado, como controlador da companhia, 

com os mecanismos de fiscalização e os meios de gestão da companhia, apresentam um 

modelo razoavelmente deletério para a eficiência das empresas controladas pelo Estado, 

sem contar as inúmeras brechas de prevenção de composição e divulgação de prejuízos.  

Toda essa sobreposição afeta a governança das empresas controladas pelo Estado e tornam 

a transparência algo não prioritário.   

  Além disso, como mecanismo de controle externo geral da atividade estatal 

previsto na Constituição Federal, os Tribunais de Contas acumulam, dentre outras funções, 

essa da fiscalização societária.  Não são, pois, órgãos tão especializados nessa função 

específica de fiscalização societária, principalmente quando comparamos os requisitos de 

ingresso necessários para um Especialista Financeiro de um Comitê de Auditoria com os 

requisitos formais de indicação de um Ministro de Tribunal de Contas.  A fiscalização 

societária de empresas controladas pelo Estado por via dos Tribunais de Contas, conforme 

previsto no artigo 71, II da Constituição Federal, está sob o amplo conceito de “julgamento 

das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da Administração direta e indireta...”, bem como, conforme previsto no artigo 71, 

III da Constituição Federal, na apreciação da “legalidade dos atos de admissão de pessoal, 

a qualquer título, na Administração direta e indireta”48 e, por fim, com base no artigo 71, 

V, “fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a 

União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo”, o que 

pode, muita vez, não ser suficiente para abarcar todas as hipóteses, fatos e relações 

jurídicas de natureza societária que clamam por fiscalização.49 

                                                 
  48 O inciso III do artigo 71 da Constituição Federal é de redação complexa e por vezes até confusa.  José 
Affonso da SILVA (Comentário Contextual à Constituição, Op. cit., p. 466) não poupou-lhe críticas bastante 
severas, chegando a afirmar que “é um texto feio, mal-feito e mal-redigido”, onde, para o jurista da 
Universidade de São Paulo, “faz-se um confuso jogo de inclusão e exclusão”.  J. A. da SILVA usa o mesmo 
texto de reprovação na nota de rodapé 6, da p. 731 de sua obra Curso de Direito Constitucional Positivo, 
Idem. 
  49 Vide também Roberto ROSAS (“Tendências Atuais...”, Op. loc. cit., Idem, p. 145).   
      Destaque-se também o trabalho de Mário Engler PINTO JUNIOR (“O Novo Mercado da Bovespa e o 
compromisso da Sociedade de Economia Mista com práticas de boa governança corporativa”, RDM 128/54-



 32 

  Sob um ponto de vista evolutivo, o Tribunal de Contas, como mecanismo 

geral de fiscalização de contas do Estado, nasce com a República, na Constituição de 1891, 

tendo, ao longo da história constitucional brasileira, perdido bastante espaço nos 

documentos de 1967 e 1969, atingindo, todavia, o seu auge, em termos de atribuições, na 

Constituição de 1988.50 

  Embora a fiscalização da atividade executiva da gestão de Estado esteja na 

prioridade geral dos Tribunais de Contas, como mecanismo de apoio ao controle externo 

das atividades da administração direta e indireta, decorrendo do conceito de separação de 

poderes herdado dos princípios da revolução francesa, como advertiu José Affonso da 

SILVA
51, é importante admitir que a preocupação em fiscalizar as atividades desenvolvidas 

pelos mandatários de Estado é bastante antiga.52  

                                                                                                                                                    
65 [out.-dez./2002]) defendendo algumas mudanças de postura e adaptação do regime de sociedades de 
economia mista a um estatuto jurídico que prime que pela maior transparência dos atos de gestão, 
conseqüentes de uma ampliação dos mecanismos de fiscalização não apenas previstos no direito privado, mas 
também previstos em regras especiais de listagem da Bolsa de Valores de São Paulo. 
      Um caso prático bastante interessante e que marca afirmativamente a participação dos Tribunais de 
Contas em processos de supervisão de contratos, é o processo que correu no Tribunal de Contas da União sob 
o no TC-010.659/94-3, relatado pelo Ministro Homero Santos, e cuja decisão em plenário (Decisão no 
345/95-TCU) de 19 de julho de 1995, foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de agosto de 1995, Seção 
1, nr. 150, p.11832-11835.  Nesse processo, que envolvia contratos de gestão entre coligadas da Companhia 
Vale do Rio Doce, decidiu-se, dentre outros temas da pauta: “corroborar o entendimento e a orientação 
normativa desta Corte (cf. Decisão no 020/94 – Plenário, Ata no 03/94), no sentido de que as Empresas 
Públicas e as Sociedades de Economia Mista, mesmo aquelas que visem a objetivos estritamente econômicos, 
em condição de competitividade com a iniciativa privada, ainda que sob o regime de Contrato de Gestão, 
estão sujeitas a todas as exigências constitucionais e legais, da mesma forma que as demais entidades 
integrantes da Administração Pública Federal” (pp. 11834-11835). 
  50 Sobre a notícia histórica dos Tribunais de Contas, vide J. A. da SILVA. Curso de Direito Constitucional 

Positivo, Idem, p. 729. 
  51 J. A. da SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo, Op. cit., p.725. 
  52 Como exemplo disso, há passagens marcantes n’A Constituição de Atenas, de ARISTÓTELES (XXV, 2), 
em que o estagirita conta que, quando da reforma de Estado promovida por Efialtes, após as Guerras 
Médicas, reduziu-se o poder dos Areopagitas por força de supostos problemas de tirania (a palavra usada é 
διωικηµένων ; dioikeménon, de dificílima tradução), retirando do Conselho [βουλη �; boulé] o poder de 
“fiscalizar conforme a constituição” [πολιτεíας φυλακή; politeías phylaké] (para onde o termo phylaké pode 
representar uma infinidade de sentidos como “ação de montar guarda”, “vigiar”, “fazer sentinela”, “arrestar, 
prender, manter em cárcere”, “supervisionar”, “proteger”, “defender” e, por fim, “fiscalizar” [vide Antoine 
BAILLY. Dictionnaire Grec-Français, 39e Ed.. Paris: Hachette, 1985, p. 2103]).  No início da obra, na parte 
histórica da Constituição de Atenas, ARISTÓTELES lembra que o Conselho dos Areópagos, em época muito 
remota da história ateniense, tinha o fim de fiscalizar o cumprimento das leis (III, 6 e IV, 4), finalidade essa 
que se subverteu e levou Efialtes, tempos depois, à mencionada reforma (Obs.: em III, 6 menciona que essa 
função, conforme texto no grego original era de διατηρεîν τοùς νóµους [diaterein toùs nómous], algo como 
“supervisionar as leis” ou “observar atentamente [o cumprimento] das leis”, para o qual o verbo 
διατηρ−εω; diatereu significa “olhar atentamente”, “observar de perto”, “vigiar”, “supervisionar”, cf. 
BAILLY, Ibidem, pp. 493). Após intervenção de Sólon sobre as reformas de Drácon, a função de “fiscal da 
lei” foi mantida no Conselho dos Areópagos (VIII, 4), para o qual ARISTÓTELES usa o termo 
νοµοφυλακεîν; nomophylakeín, literalmente, “fiscal pela lei” ou “fiscal de leis”.  
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  A par das lições da antiguidade e dos princípios modernos de separação dos 

poderes no Estado, o fato é que a empresa controlada pelo Estado, no Brasil, seja pelo 

influxo histórico que marca o exercício do poder de controle no Brasil, seja por conta de 

uma vacilação legal53, acaba por deixar o trabalho da fiscalização dessas companhias sem 

muita guarida doutrinária específica ou legislação precisa.  A oscilação e o conflito lógico 

de regimes previstos na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional que cuida 

do interesse público (como, por exemplo, a Lei no 8.666/93 e o Decreto-lei no 200/67) 

diante do que dispõe a Lei das S.A., amplia o universo de incertezas e o lastro de conflito e 

disparidade de opiniões a respeito do melhor regime de gestão empresarial para essas 

companhias controladas pelo Estado. 

  No caso das empresas que compõem a administração indireta por conta de 

um poder de controle previsto, por exemplo, nos termos do artigo 238 da Lei das S.A., 

seria imperioso que a revisão do modelo levasse em consideração não apenas a 

conformação e as atribuições específicas do conselho fiscal, do conselho de administração, 

da auditoria independente e de órgãos como o comitê de auditoria, mas que também e 

sobretudo, definisse precisamente critérios muito mais rígidos de independência de seus 

membros.54 

                                                 
  53 A Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, trouxe a exigência de regulação, via lei 
complementar, do estatuto jurídico das empresas e entidades controladas pelo Estado e que explorem 
atividade econômica.  Ainda que esse vácuo legislativo, que já dura quase dez (10) anos, não se aplique às 
empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades da administração pública indireta que 
explorem serviços públicos (vide J. A. da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, Op. cit., p. 781), 
temos ainda uma falta de regras que conflita, nas variadas interpretações analógicas, com todo o regime 
disposto na Lei das S.A., inclusive na parte que toca às sociedades de economia mista.  A fiscalização gera, 
no mais das vezes, os mais intrincados problemas, como estamos vendo, por força da multiplicidade de 
mecanismos, todos em sua grande maioria, reféns de princípios e valores que orientam políticas públicas e 
partidárias, em detrimento da gestão empresarial em obediência ao disposto no art. 238 da Lei das S.A., 
sobretudo no que tange à orientação das atividades da companhia “de modo a atender ao interesse público 
que justificou a criação da companhia”.   
  54 Há, entretanto, quem advogue contra a necessidade de constituição orgânica nas sociedades de economia 
mista por problemas de “custo”. Marcelo Andrade FERES (“O Estado Empresário: reflexões sobre a eficiência 
do regime jurídico das sociedades de economia mista na atualidade”, In RDE 6/269-290 [abr.-jun. 2007]), 
chega a afirmar: “Na companhia em exame, haverá, pois, Assembléia Geral, Diretoria, Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal, todos em pleno funcionamento, além de outros órgãos que o correlato 
estatuto preveja. Todavia, a impossibilidade de se afastar tal estrutura mínima onera excessivamente a 
Administração. Pois bem, na prática, essa pluralidade de órgãos reclama gastos às vezes desnecessários com 
as remunerações de seus agentes. Pequenas companhias fechadas de economia mista não necessitariam, em 
regra, da complexa estrutura orgânica delineada pela legislação. Por óbvio, a Administração não está adstrita 
à criação de sociedades de economia mista, pode valer-se de esquemas como o das empresas públicas.  
Pretendendo, contudo, convocar o concurso do capital privado, deverá, inevitavelmente, empregar a figura da 
sociedade de economia mista, o que recomenda, pois, a flexibilização dessa matéria.  Assinale-se, ainda, que, 
buscando conciliar os interesses públicos e privados no seio da sociedade, a lei assegura a participação dos 
minoritários no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, não o fazendo, entretanto, quanto à 
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  Não há quase discussão sobre o tema, mas ao definir o âmbito de atuação 

dos Tribunais de Contas, legando com precisão as atribuições exclusivamente societárias 

dessas entidades, seria importante que o legislador buscasse limitar o exercício do poder de 

controle empenhado pelo Estado, quando interesses de ordem político-partidários 

entrassem em jogo.  Assim, além dos critérios de condução para um munus público e dos 

critérios previstos pela Lei das S.A., seria importantíssimo, para a eficácia da gestão 

corporativa desses entes econômicos, que se levasse em consideração, para a nomeação, 

por exemplo, de conselheiros fiscais que exerçam fiscalização societária específica, que os 

indicados: (i) não tenham tido qualquer tipo de filiação partidária; (ii) não tenham exercido 

munus público por um período mínimo de oito (8) anos que anteceda a indicação, seja esse 

exercício por nomeação, seja por eleição, seja por concurso público55; (iii) não tenham 

qualquer relação de parentesco até quinto grau (pelo menos) com pessoas que se encontrem 

nas condições anteriores; (iv) ostentem uma experiência mínima de quinze (15) anos em 

cargos semelhantes em empresas da iniciativa pública56 ou privada, com devido registro na 

Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Regional de Administração ou no Conselho 

Regional de Contabilidade de algum Estado da federação e conseqüente titulação em 

administração de empresas, direito ou contabilidade; (v) tenham participado em cargo de 

administração para a empresa em que estão sendo nomeados ou tenham participado de 

equipe de auditor independente que tenha auditado as contas ou prestado serviços, nos 

últimos oito (8) anos, para a empresa à qual estão sendo indicados; (vi) não sejam 

detentores de valores mobiliários referenciados em capital social de qualquer companhia 

aberta ou na empresa para a qual estão sendo indicados. 

                                                                                                                                                    
Diretoria”.  Esse argumento, vale lembrar, é muito semelhante à reação que se gerou após a edição da Lei 
Sarbanes-Oxley nos EUA, quando do ambiente de “dia seguinte” gerado pelos colapsos Enron, WorldCom e 
Global Crossing: a oneração das estruturas produtivas em favor da transparência não justificaria, pelo 
benefício a ser eventualmente trazido, tamanha carga de responsabilidades e custos.  Como se verá, essa 
justificativa vem desaparecendo nos EUA.  No caso aqui trazido das Sociedades de Economia Mista no 
Brasil, a justificativa do custo e da oneração, embora semelhante, é de natureza diversa: no Brasil critica-se a 
estrutura imposta pelo modelo da Lei das S.A. não por força do raciocínio do custo-benefício, mas por causa 
do mau uso das instituições, que geram, como advertido, “gastos às vezes desnecessários com as 
remunerações de seus agentes”.  Nesse caso, com a devida licença, o problema, com freqüência, não reside 
na estrutura jurídica imposta pela lei, mas na postura do agente indicado pela Administração, pois, mesmo as 
pequenas companhias fechadas de economia mista não estão livres de cometer grandes equívocos com efeitos 
deletérios, muita vez mais amplos que o seu próprio tamanho.  
  55 Qual seja, não tenha tido qualquer vínculo de emprego ou assumido qualquer cargo na administração 
pública direta ou indireta, que comprometa a isenção da sua função fiscalizatória frente ao poder de controle 
exercido pelas pessoas investidas na gestão das coisas do estado. 
  56 Exceção, aqui, ao previsto no item “(ii)” dessa mesma oração. 
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  Nos últimos anos, empresas como a Petrobrás, que passou a oferecer seus 

valores mobiliários em mercados estrangeiros, como a Bolsa de Valores de Nova Iorque, 

têm sofrido exigências extra-legais para o aperfeiçoamento de mecanismos de fiscalização, 

e que se impõem mais por força dos investidores estrangeiros do que por uma 

determinação legal.  Mas muitas outras empresas de grande porte, como a Metropolitano 

de São Paulo S.A. – METRÔ e o Banco do Brasil S.A., apesar de alguma assunção 

espontânea por um nível mais sofisticado de governança corporativa, não têm logrado 

ampliar a esteira de sua experiência para outras companhias que a tomem por exemplo e 

assumam as mesmas condições de transparência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE FINAL – 

O CONSELHO FISCAL EM PERSPECTIVA 
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CONCLUSÃO: O CONSELHO FISCAL NO UNIVERSO DA 

CULTURA E DO DIREITO BRASILEIRO 

 

  Inquestionavelmente, a Lei das S.A. foi, ao seu tempo, e ainda é, em 

muitos aspectos, uma das mais modernas e bem escritas leis societárias de que se tem 

notícia. 

  A condução elegante e ao mesmo tempo precisa do texto capitaneado por 

Alfredo LAMY FILHO e José Luiz de BULHÕES PEDREIRA permitiu que o Brasil tomasse 

emprestado desses dois geniais juristas, um ordenamento societário ao mesmo tempo 

técnico e didático. 

  Contudo, passados trinta e dois anos, a lei que, em 1976, marcava, com 

algumas raras imprecisões, um novo período no direito societário e no mercado de 

capitais brasileiro, já apresenta aspectos de desatualização.  Após duas reformas 

sensíveis, a lei ganhou sobrevida.  Entretanto, há pontos em que está desatualizada. 

  Ao longo deste trabalho procuramos, à exaustão, estudar o fenômeno da 

fiscalização societária com foco no conselho fiscal das companhias abertas. 

  Nosso histórico nunca nos favoreceu e a cultura brasileira sempre se 

mostrou avessa à fiscalização, seja sob o ângulo de quem fiscaliza, seja sob o ângulo de 

quem é fiscalizado.  Definitivamente, não há no Brasil uma tradição fiscalizatória, seja 

porque o brasileiro não é simpático à tarefa de fiscalizar, seja porque o brasileiro, 

definitivamente, detesta ser fiscalizado.  Há, em nossa cultura, um pendor maior para a 

tolerância de vícios e deslizes, privados ou públicos. 
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  A história do direito de outras nações como os EUA e a França mostra 

que, nesses países, a intolerância com os vícios e com os deslizes é muito menor, o que 

leva o exercício do direito, nesses países, a um rigor maior e, consequentemente, a uma 

fiscalização mais efetiva e empenhada. 

  Contudo, em sede de direito comparado notou-se que, embora efetiva e 

empenhada, essa fiscalização nem sempre é eficaz, fato que se atestou visivelmente no 

caso dos EUA. 

  Nossa tradição, historicamente, sempre levou a fiscalização societária a 

um regime, digamos, “caseiro”, de onde temos, hoje, a nossa estrutura de fiscalização 

interna. 

  Com a evolução de nosso mercado de capitais e com a chegada dos 

investidores e empreendedores estrangeiros, um outro modelo de fiscalização societária 

correu em paralelo, para que o investidor estrangeiro não precisasse se acostumar com o 

“arroz com feijão” dos conselhos fiscais: adotamos um regime de auditoria e, mais 

recentemente, de fiscalização por comitê de auditoria.  Mas nunca pensamos de forma 

sistêmica a respeito do nosso regime de fiscalização, nem tampouco sobre a pertinência 

dessas formas paralelas, em vista de uma tradição de fiscalização interna. 

  Ao lado disso, nosso eixo de fiscalização interna se politizou e a essência 

da fiscalização societária se perdeu entre funções esparsas e um regime de 

responsabilidade incoerente com as necessidades do mercado de capitais brasileiro. 

  Em outras palavras, o conselho fiscal, sob o ângulo técnico-jurídico, 

esclerosou.  Tornou-se um órgão senil, cujas funções se perderam em meio à defesa de 

interesses específicos de grupos qualificados que orbitam em volta da administração das 

companhias. 

  As legislações do mundo, a começar pela Europa e pelos EUA, vêm, 

desde 2001 até muito recentemente (2006), implementando regimes de fiscalização 

mais coerentes com a complexidade crescente do direito societário e do mercado de 

capitais desse Admirável Mundo Novo – exceto o Brasil, que trata o seu regime de 

fiscalização societária da mesma forma que há pelo menos cem anos, o que o torna um 

“órgão inútil”. 
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  Os estudos empreendidos mostraram que, em matéria de fiscalização 

societária, a nossa lei ficou desatualizada, exceto pelas poucas intervenções em que o 

conselho fiscal foi usado como “moeda de troca legislativa” em tema de “direitos de 

minoria”.  Sacrificou-se, portanto, a independência. 

  O direito comparado chama muito a atenção do estudioso pela acelerada 

evolução que o tema vem tendo e pela profundidade dos estudos e das crescentes 

alterações que as legislações vêm sofrendo, como reflexo dos mesmos. 

  O Brasil, por sua vez, mantém um texto que, praticamente, carrega de 

forma congelada um espírito de fiscalização que teve início com a República.  Desde lá, 

os reparos substanciais nas funções fiscalizatórias das companhias abertas lograram 

apenas acentuar as divisões políticas nas companhias, sem trazer benefício, sob o ponto 

de vista prático, para o conteúdo das informações fiscalizadas e sobre o material que é 

objeto da vigilância do técnicoo fiscal). 

  O estudo pormenorizado do conselho fiscal na Lei das S.A. mostrou um 

órgão, sob o ponto de vista formal, defeituoso: com graves problemas em seu formato 

de funcionamento e duração do ofício, nos requisitos mínimos de qualificação de seus 

membros e respectiva estabilidade e, sobretudo, com problemas profundos de 

independência. 

  Sob o ponto de vista funcional, outros sérios defeitos foram 

identificados, sobretudo por conta dos conflitos de atribuição e imprecisão das 

competências. 

  Para concluir, notamos também que, sob o ponto de vista operacional, o 

órgão padece de ineficácia, muito por conta de seu confuso regime de responsabilidade 

civil, incluindo as regras sobre extinção de responsabilidades, a ausência de regras sobre 

a responsabilidade do fiscal em regimes especiais como o da empresa em crise ou em 

liquidação, os conflitos substanciais entre os prazos de prescrição e a indefinição do 

papel preciso das representações do órgão perante a comunidade acionária e o público 

em geral. 

  Incumbe questionar, portanto, se está adequado o regime que temos em 

vigor para a fiscalização societária, diante de um mercado de capitais  intensamente 
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modificado pelo ímpeto incrível das aberturas de capital que inundaram o Brasil entre 

2003 e 2007 e pela crença cega nos cânones neo-liberais que agora enfrentam a sua 

primeira crise séria, atingindo muitas empresas em função das políticas pouco ortodoxas 

de investimento em futuros e derivativos. 

  O Brasil, em meio a esta atual crise que assola uma quantidade 

considerável de companhias abertas por conta do “sub prime brasileiro dos derivativos” 

(como vem sendo chamada), ostenta instrumentos preventivos suficientes, com um nível 

de fiscalização adequada em relação a contratos celebrados fora da órbita do objeto das 

companhias atingidas? 

  Estaria o ordenamento societário brasileiro preparado, sob outros 

aspectos, para prevenir-se e precaver-se contra outros reflexos dessa mesma crise ou 

ainda contra crises futuras, no tocante à fiscalização das companhias?  O conselho fiscal 

se mostra um órgão adequado para desempenhar essas funções, nesse contexto?  Enfim: 

o conselho fiscal, tal qual desenhado pela lei, está preparado para efetivamente 

fiscalizar? 

  Pelo visto, não. 

  E, ao que parece, salvo melhor juízo, poderia minimizar essa ineficiência 

se: fosse de funcionamento permanente para as companhias abertas, guarnecido de 

requisitos mínimos de qualificação para seus membros, aos quais deveria ser assegurada 

estabilidade e independência, com uma descrição mais clara de suas competências e 

representações  bem como um regime adequado de responsabilidade civil. 

  Esta é uma discussão que não poderia ficar para depois.  O primeiro 

passo tentou-se dar aqui, neste trabalho – o de reiniciar a discussão, aberta anos atrás 

nesta mesma Casa pelo saudoso mestre de todos nós, o Professor Waldírio BULGARELLI. 

  Cumpre agora seguir o debate, “porque ao dizer palavras que nunca 

tinha dito antes, aprendi o que antes não sabia”. 
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