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Responsabilidade da Administração perante Terceiros

Dever de Diligência

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas 

funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar 

na administração dos seus próprios negócios.

Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe 

conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências 

do bem público e da função social da empresa.

Governança Corporativa e Governança Tributária – Conceitos iguais, foco melhor definido.

Compete ao Conselho de Administração ... fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a 

qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos 

celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos (Lei S.A., art. 142, III) :
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Governança Tributária

Governança Tributária: 

Conjunto de normas e procedimentos adotados, pela gestão de uma empresa, que 
norteará suas decisões tributárias. Envolve a identificação de aspectos tributários 
relevantes, entendimento da legislação, aplicação nos seus negócios, objetivando: 

(1) o “compliance” com a legislação tributária e gestão de riscos, se existentes;

(2) a justa paga dos tributos efetivamente devidos resultante de seus negócios;

(3) uso de eventuais oportunidades de estruturação de negócios e operações com fito 
de minimizar carga tributária – planejamento tributário legítimo; e

(4) dar transparência das posições adotadas ou tomadas, a gestores, acionistas e 
demais “stakeholders” – Demonstrações Financeiras.

Objetivos: 

(i) Dar transparência às decisões tomadas. Expor atendimento às obrigações, ou 
definir riscos, sua quantificação e seu impacto sobre o Patrimônio da Empresa. 

(ii) Assegurar aos sócios/investidores a assertividade e confiabilidade no cumprimento 
das normas fiscais, e nas posições tomadas, se envolverem riscos eventualmente..  
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Governança Tributária

Governança Tributária: 

1. Estrutura Responsável envolve Alta Administração - Conselho de Administração e 
Diretoria Executiva. Educação da Alta Gestão para a importância da boa gestão 
tributária.

2. Definição de Políticas de Riscos – com envolvimento da alta gestão.

3.Assessoramento técnico é recomendável – ouvir “especialistas”, formar opinião 
baseada em fatos, doutrinas, jurisprudências. “Nunca erre sozinho”.

4. Revisão periódica de procedimentos, constante atualização e re-analise das 
posições tributárias adotadas. Errar, é humano, persistir no erro....talvez não.

5. Investimento continuado em Educação Profissional das pessoas que cuidam da 
área tributária. Operadores, Gestores e Assessores. Uso de “Comitês Tributários”.

6. Formalização de opiniões, estudos e decisões, divulgação na “cadeia de comando”.

7. Construção e atualização de “Mapas de Riscos Tributários”. Reavaliação constante 
de posições tomadas, à luz de novas informações auferidas.
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Governança Tributária

• Boa gestão tributária:

• Acompanhar a legislação, conhecer seu impacto, antever efeitos nos negócios 
presentes e futuros, da atual, e das propostas de alteração da legislação em curso.

• Certificar-se de cumprimento de obrigações: principais (apuração, pagamento de 
tributos, uso de créditos fiscais possíveis, compensações, etc.).

• Cumprimento de obrigações acessórias tempestivamente.

• Análise do “interface” da política fiscal com outras áreas gerenciais: Caixa, Estoques, 
Prazo de concessão de crédito comercial, impacto do fluxo de pagamento de tributos 
no capital de giro da empresa, área de “funding” – exposição cambial, dedução de 
juros e variação cambial, captação de recursos junto a controladores, e seu impacto 
fiscal.

• Impacto da carga tributária na formação de preços, e no capital de trabalho.

• Transmitir ao resto da organização o impacto da carga tributária, tanto nos seus 
valores absolutos, ou relativos, ou ainda na sua distribuição no tempo. Fazer bons 
negócios, evitar “maus” negócios por desconhecimento do fluxo tributário.
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Governança Tributária

Comentários Finais

•Comunicação e participação das instâncias adequadas.

•Foco em Compliance, tanto em obrigações principais quanto acessórias.

•Conheça seus riscos. Mapa de Riscos.

•Conheço seu mercado. Concorrentes tomam o mesmo risco? Mais risco? 
Menos Risco?

•Gestão colegiada. Nunca erre sozinho.

•Documentação em boa ordem, tanto fiscal, quanto de decisões tomadas.

•E boa sorte.

•Obrigado, e sucesso a todos na gestão tributária.


