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RESUMO 

O presente artigo analisa a Lei das Sociedades no direito japonês, bem como aborda 

as melhorias na governança corporativa durante as diversas reformas na legislação 

ao tempo. 

Explora-se as previsões legais dos tipos de sociedades e suas principais 

características voltado para o cenário de prevenção de riscos societários e de 

governança no âmbito do conselho de administração.  

As alterações trazidas pelas reformas possibilitaram a entrada de administradores 

externos da organização nas empresas, como é visto em diversos países, com o 

intuito de aumentar a confiança de investidores estrangeiros com as instituições. 

 

Palavras-chave: Japão, Governança Corporativa, Lei das Sociedades, Conselheiro 

externo, legislação japonesa. 

  



 
 

ABSTRACT 
This article intends to analyze the Corporate Law of Japan, as well as its improvements 

in corporate governance during the various reforms of the legislation in time. 

Exploring the legal provisions of all corporate entities and its main characteristics 

facing the prevention of corporate risk scenario and governance at the board of 

directors. 

The changes brought by the reform allowed the entrance of external directors of the 

organization in the company, as seen in other countries, in order to increase the 

international investors trust in the companies. 

 
KEYWORDS: Japan, Corporate Governance, Corporate Law, External Director, 

Japanese legislation.  
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 8 

INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho será tratado de forma exemplificativa os tipos de sociedades 

elencados na legislação societária e civil no direito japonês, suas características e 

reformas ao longo do tempo até a atualidade.  

Será abordado também, do ponto de vista da sociedade por ações, como as 

reformas na legislação alteraram a temática de governança corporativa para que as 

sociedades se tornassem mais atrativas para investidores estrangeiros. 

Falando sobre governança corporativa, verificou-se um sistema totalmente 

fechado, formado por membros do conselho advindos de sociedades com 

participação cruzada no capital através dos “keiretsu”, tema este que será melhor 

explicado no trabalho, demonstrando os esforços do legislador em modificar a 

organização empresarial com o intuito de uma gestão mais profissional e 

independente visando conter abusos de poder dos conselheiros e fraudes. 

Cabe esclarecer que, pela extensão do tema, não houver comparativo com a 

legislação pátria, porém buscou-se trazer referências no ordenamento jurídico 

brasileiro para o entendimento do leitor.  

Seja como for, esclarece-se desde já, que embora algumas abordagens que 

serão aqui demonstradas possam ser vistas em outros ordenamentos, o presente 

trabalho tem como premissa a melhoria da governança corporativa nas sociedades 

por ações do Japão, evidenciando casos famosos em que membros do conselho de 

corporações antes vistas como exemplo de governança corporativa, foram julgados e 

sentenciados por fraudes. 
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI DAS SOCIEDADES NO DIREITO JAPONÊS 
 

1.1 A lei de sociedades no direito japonês: Contexto histórico 
 

A legislação japonesa que deu base à atual lei das sociedades tem como 

marco inicial o Código Comercial1 datado de 1899 e a lei das sociedades privadas de 

responsabilidade limitada de 1938, dentre outras leis esparsas. Os legisladores 

sentiram a necessidade de modernizar os códigos após grande pressão externa de 

países desenvolvidos e decidiram escutar os interessados, como as entidades de 

classe e organizações comerciais, dando início à revisão pelo Parlamento. 

(GOLDSMITH, 1974).  

A nova lei que rege as sociedades, denominada Japan Companies Act, 

doravante “Lei das Sociedades”, foi promulgada em 26 de julho de 2005, trazendo 

profundas inovações nas diversas áreas da legislação após quase 100 anos de 

vigência do Código Comercial que era baseado no sistema jurídico alemão. Após a 

Segunda Guerra Mundial (1945), o Japão sofreu grande influência dos Estados 

Unidos da América, alterando parte de sua legislação, como a Constituição e 

legislações esparsas. 

O Japão pós-guerra necessitou de grande esforço externo para se reerguer e 

contou com os Estados Unidos para ser um grande aliado comercial. Com as reformas 

pós-guerra, em poucas décadas o país conseguiu se tornar uma das grandes 

potências mundiais. (NOTTAGE et al.,2008). 

Talvez a maior intervenção americana no Japão tenha se dado com a 

elaboração da nova Carta Magna baseada no pacifismo disposto no artigo 9º, 

enraizado no preambulo2, que segue ipsis litteris abaixo: 
Nós, o povo japonês, desejamos paz para a eternidade . . . e nós 
determinamos em preservar nossa segurança e nossa existência, confiando 
na justiça e crença dos povos amantes da paz em todo o mundo. Nós 
desejamos em ocupar um lugar de honra na sociedade internacional nos 
esforçando para a preservação da paz . . . Reconhecemos que todos os 
povos do mundo merecem viver em paz, livre de medo e desejos. 
Aspirando sinceramente na paz internacional baseada na justiça e ordem, o 
povo Japonês renuncia a guerra para sempre como seu direito de nação 
soberana e ameaças ou uso de força como meio de resolver disputas 
internacionais . . .  

 
1 Shoho – Código Comercial  
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2735&vm=04&re=01 
2 Constituição do Japão – Preambulo  
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 
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2. Para cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças terrestres, marinha 
e aéreas, assim como outros potenciais de guerra, nunca serão mantidos. Os 
direitos de beligerância do Estado não serão reconhecidos. (tradução nossa)3 
 
  

Por décadas, houve uma grande rejeição popular do militarismo e guerras em 

resposta ao sofrimento nacional da 2ª. Guerra mundial em razão da destruição e perda, 

assim como uma desilusão coletiva que assolou o País (BEER, 2007, p. 258).  

Apesar desta rejeição externa, o país continuou a inovar em suas políticas e 

legislações e seguiu adotando outros sistemas jurídicos como base de seu sistema 

interno. Segundo Kanda (KANDA, 2007, p. 437), o Japão antigo transplantou parte de 

seu código comercial da legislação alemã de 1898 e no pós-guerra utilizou o sistema 

americano para importar uma importante cláusula referente ao dever de lealdade do 

conselheiro (director’s duty of loyalty). 

A partir do próximo capítulo, o presente trabalho trará os diversos tipos 

societários e suas características até a legislação vigente e em seguida os modelos 

de governança corporativa com o intuito de descentralizar o controle das sociedades 

empresariais de grandes grupos com a implementação da figura do conselheiro 

externo e independente 

  

 
3 We, the Japanese people, desire peace for all time . . . and we have determined to preserve our 
security and our existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We 
desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace… 
We recognize that all the peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. 
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever 
renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling 
international disputes . . . 
2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other 
war potential, will never be maintained. The rights of belligerency of the state will not be recognized. 
(Disponível na íntegra em: 
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html). 
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2. Os tipos de sociedades empresariais pré-reforma de 2005 
 

No Código Comercial de 1899, as sociedades eram divididas em 04 (quatro) 

tipos: Goumei-Gaisha, (Gaisha significa empresa), Goushi-Gaisha, Kabushiki Gaisha 

e Yugen-Gaisha.  (Referências) 

A Goumei-Gaisha 4(Sociedade de participação – tradução nossa) tinha como 

principal característica a responsabilidade ilimitada dos sócios e, nela, se fazia 

necessária a assinatura do contrato social por todos os sócios perante o cartório e 

conseguinte registro na junta comercial5. 

A Goushi-Gaisha 6(Sociedade de participação limitada – tradução nossa) era 

representada por no mínimo um sócio de responsabilidade ilimitada, responsável pela 

administração da empresa, e um sócio sem atuação direta (sócio oculto). O sócio de 

participação limitada possuía responsabilidade ao número de suas cotas 7 . Esta 

sociedade muito se assemelha ao instituto da Sociedade em Conta de Participação 

em nossa legislação devido à presença de um dos sócios sem uma atuação direta 

como forma de sociedade personificada, porém no instituto japonês o registro8 da 

sociedade é obrigatório perante os órgãos fiscalizadores.  

A Kabushiki-Gaisha9 (Sociedade por ações – tradução nossa), muito próxima 

das sociedades anônimas no Brasil, tinha como principal característica a divisão em 

ações do capital social, podendo ser constituída por capital fechado ou aberto, 

formando uma pessoa jurídica10, e era voltada para empresas de médio a grande porte. 

Para a constituição de uma Sociedade por Ações, era necessária a presença de no 

mínimo 07 sócios, sem a necessidade de ter nacionalidade japonesa e residência11no 

País. Porém, por conveniência e praticidade de sócios e/ou investidores estrangeiros, 

havia a figura do patrocinador japonês (GOLDSMITH, 1974), através de uma 

procuração ad judicia não somente para cumprimento de requisitos de governança 

 
4 Artigos 62 e 63 do Código Comercial 
5 Artigos 64 do Código Comercial 
6 Artigo 146 do Código Comercial 
7 Artigo 157 do Código Comercial 
8 Artigo 147 do Código Comercial 
9 Livro II, Capítulo IV, Código Comercial 
10 Artigo 54 do Código Comercial – dispõe que as empresas regidas neste código são consideradas 
pessoas jurídicas 
11 Artigo 163 do Código Comercial 
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corporativa12, como também apoio governamental sobre o controle de pelo menos 

50% do capital por japoneses.  

Conforme acima citado, as sociedades por ações foram originalmente 

designadas para empresas de médio e grande porte (GOLDSMITH, 1974), porém a 

maioria das pequenas empresas também se utilizavam deste modelo devido ao 

Código Comercial não estipular capital mínimo para abertura. Muito embora não fosse 

comum a utilização de capital externo ou emissão de ações para financiamento de 

pequenas e médias empresas, esta modalidade de sociedade era a de preferência 

das empresas em formação. 

Os requisitos básicos que deveriam constar no contrato social de uma 

sociedade por ações eram (1) Objeto, (2) Nome comercial, (3) autorização de emissão 

de cotas ou ações contendo quantidade e valor à época da constituição da empresa, 

(4) endereço da matriz, (5) nome e endereço do patrocinador, (6) exata circunstância 

das contribuições13 que não fossem em dinheiro. As contribuições de propriedade 

imóvel só poderiam ser integralizadas pelos patrocinadores14  com o aval de um 

perito15 escolhido por um tribunal. 

Prévio ao início das atividades da empresa, é necessária a notificação a 

Receita Nacional (National Tax Office – tradução nossa) sobre início da folha de 

pagamento e escolha da forma de tributação. Neste tipo de corporação, era 

necessária a publicação dos relatórios16 financeiros em jornais de grande circulação, 

muito próximo às sociedades de anônimas no Brasil. 

O Código Comercial também previa a estruturação da Governança 

Corporativa das sociedades por ações, outro ponto que será explorado neste estudo 

mais adiante. 

Havia a necessidade da nomeação de 3 conselheiros (Directors) através da 

Assembleia Geral, independentemente do tamanho da empresa, sendo de capital 

aberto ou não, que formariam o Conselho de Administração e seriam responsáveis 

pela nomeação do Conselheiro Representante, responsável pela administração do dia 

a dia e que possuía autoridade para fazer transações pela empresa. Os conselheiros 

eram eleitos pelo período de 1 ano do início das atividades da empresa e por 2 anos 

 
12 Foreign Investment Law – Regulamentação de capital estrangeiro em empresas japonesas 
13 Artigo 166 do Código Comercial 
14 Artigo 168, §2 do Código Comercial 
15 Artigo 173 do Código Comercial 
16 Artigo 150 do Código Tributário do Japão (Lei 28 de 1947) 
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para os anos seguintes, não sendo necessário ser sócio17, ter nacionalidade japonesa 

ou residência no país. 

A Assembleia Geral, também regida pelo Código Comercial, era dividida entre 

ordinária e extraordinária18, realizadas preferencialmente na sede da empresa, mas 

poderia ser disposta em local diverso no contrato social da empresa. 

Por último, a Yugen-Gaisha (Sociedade de responsabilidade Limitada – 

tradução nossa) era regida por legislação própria (Lei das Sociedades de 

responsabilidade Limitada – tradução nossa) e era considerada como entidade19 legal 

ou pessoa jurídica com capacidade de transacionar negócios20, firmar contratos e 

responder pela pessoa jurídica diante dos órgãos judiciais. Inicialmente, era voltada 

para empresas de pequeno e médio porte que desfrutavam de legislação mais flexível 

no que tange sua administração, principalmente para a nomeação de diretores e 

necessidade de um conselho de auditoria estatutário.  

Apesar dos 4 tipos de sociedades existentes na lei, o número de Goumei-

gaisha e Goushi-gaisha era baixo21de empresas que utilizavam esse modelo devido 

a responsabilidade ilimitada dos sócios. Desta forma, foi possível constatar que na 

realidade a maioria das sociedades eram formadas por sociedades por ações e 

sociedades de responsabilidade limitada, conforme gráfico demonstrativo (Tabela 1): 

 
Tabela 1 

TIPO DE SOCIEDADE NÚMERO PORCENTAGEM 

KABUSHIKI 1.369.953 74,9 

GOUMEI 452.389 24,7 

GOUSHI 1.442 0,1 

OUTRAS 68 0 

TOTAL 1.828.760  
Fonte: E-SAT, 2021 (tradução nossa) 

  

 
17 Artigo 254, §2 do Código Comercial 
18 Artigo 233, do Código Comercial 
19 Artigo 1 do Código das Sociedades de Responsabilidade Limitada 
20 Artigo 3 do Código das Sociedades de Responsabilidade Limitada 
21 Vide tabela 1 – Número de empresas por tipo societário no ano de 2006 



14 
 

3. A reforma do Código Comercial de 2005 
 

Em 2005, o Código Comercial sofreu uma grande reforma com a retirada do 

LIVRO II, que continha as disposições para as corporações, criando a The Companies 

Act (Lei das Sociedades – tradução nossa) e em seguida, em 2008, com a retirada do 

LIVRO X, que regia os contratos de seguro, criando a Insurance Act (Lei dos Contratos 

de Seguro – tradução nossa) e resultando em um esvaziamento do código comercial. 

(FUJITA, 2010, p. 7-16)  

A criação destes dois institutos possibilitou a utilização de seguros entre 

empresas que não tinham como objeto serviços mercantes, por exemplo, seguros 

entre seguradoras, já que o código anterior se baseava nesta premissa de comércio 

mercante (FUJITA, 2013). 

Outra grande reforma sofrida pelo Código Comercial ocorreu em 2009, com a 

reforma e modernização do Código Civil no capítulo das obrigações, trazendo as 

disposições antes somente aplicadas no comércio mercante para utilização geral. 

(FUJITA, 2013). 

A Lei das Sociedades de 2005 manteve quatro modelos22 empresariais já 

previstos no Código Comercial, são eles: Kabushiki-Gaisha (Sociedades por ações – 

tradução nossa), Goumei-Gaisha (Sociedade em Nome Coletivo – tradução nossa), 

Goushi-Gaisha (Sociedade em Comandita – tradução nossa) e Godo-Gaisha 

(Sociedade de Responsabilidade Limitada – tradução nossa). Somente a Sociedade 

por ações e Sociedade de Responsabilidade Limitada possuem responsabilidade 

limitada23.  

Nesta nova lei, seguindo a tendência do Código Comercial, o número de 

empresas por modelo empresarial continuou em sua grande maioria sendo das 

Sociedades por Ações, conforme Tabela 2 abaixo.  

 
Tabela 2. Número de empresas por estrutura societária 

Tipo de sociedade Número de empresas 

Sociedade por Ações 2.469.378 

Sociedade em Nome Coletivo 4.092 

Sociedade em Comandita 20.553 

 
22 Artigo 2, (i) da Lei das Sociedades 2005 
23 Artigos 104 e 576 da Lei das Sociedades 2005 
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Sociedade de Responsabilidade 

Limitada 

28.370 

Fonte: NTA 

 

Tabela 3. Tamanho da Sociedade por Capital (moeda Yen)24 

Capital Social Número de empresas 

Até 10 milhões 2.110.271 

10 milhões e 100 milhões 336.571 

100 milhões e 1.000 milhões 16.948 

Mais que 1.000 milhões 5.588 
Fonte: NTA 

 

Conforme podemos observar nas duas tabelas, a maioria das empresas foram 

estabelecidas nos moldes de Sociedades por Ações e dentre essas empresas, quase 

que totalmente são pequenas e médias empresas, mesmo com a hipótese de modelo 

de sociedade de responsabilidade limitada possuir maior flexibilidade na estrutura 

interna da empresa. (FUJITA, 2013). 

Neste estudo, daremos maior ênfase nas Sociedades por Ações, passando a 

seguir por seus requisitos e características conforme a lei para que possamos, logo 

em seguida, traçar sua estrutura de governança e principais casos de abuso por 

executivos no Japão. 

 

3.1 Estrutura da sociedade por ações 
 

Como requisito mínimo, a empresa era dotada de pelo menos 01 (um) sócio25, 

porém, não havia limite máximo para o número de sócios, sendo possível a estrutura 

unipessoal, nos moldes da Sociedade Limitada Unipessoal no Brasil.  

Outro requisito importante das sociedades por ações é a obrigatoriedade de 

02 órgãos26: a Assembleia dos Acionistas e ao menos um conselheiro (director). Não 

obstante, a presença de um órgão colegiado como o conselho de administração é 

 
24 Para referência, 1 Real são 20,70 Yenes. Câmbio de 5 de maio de 2021 
25 Artigo 26 da Lei das Sociedades 
26 Artigo 295 e 326 da Lei das Sociedades 
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facultativa. Outros órgãos 27  facultativos incluem a auditoria, auditoria fiscal e a 

auditoria contábil. (FUJITA, 2013). 

 

3.2 Responsabilidade limitada dos membros da assembleia 
 

A responsabilidade dos sócios das sociedades por ações é limitada. O artigo 

104 da Lei das Sociedades dispõe que: “a responsabilidade dos sócios deve ser 

limitada ao total do valor subscrito das ações que possuem.”  

Entretanto, sempre há uma exceção à regra (FUJITA, 2013). Mesmo não 

havendo disposição específica na Lei, a doutrina entende que é possível 

responsabilizar os sócios ao desconsiderar o manto protetivo da sociedade em 

julgados (FUJITA, 2013). 

No caso em tela, o julgamento pelo Superior Tribunal de Hoshihara Co., Ltd. 

vs. Yamayoshi Shokai28, a corte entendeu que a desconsideração da pessoa jurídica 

é possível quando “provado que a pessoa jurídica não possui substância fática ou 

utilizada indevidamente para fins de evitar a aplicação da legislação”. 

 

3.3 Requisitos para a constituição da sociedade 
 

Segundo Kraakman, para a constituição de qualquer sociedade empresarial, 

são necessários no mínimo 5 requisitos, são eles: (1) personalidade jurídica, (2) 

responsabilidade limitada, (3) ações transferíveis, (4) gestão centralizada sobre uma 

estrutura de conselho e, (5) propriedade compartilhada pelos possuidores do capital. 

(ARMOUR; HANSMANN; KRAAKMAN, 2009, p. 6)  

A sociedade por ações é constituída com o registro da incorporação na junta 

comercial na localização da sede da sociedade 29 . O registro é aprovado 

automaticamente caso o procedimento formal exigido por lei seja cumprido. (FUJITA, 

2013). 

 
27 Artigo 326, II da Lei das Sociedades 
28 Koshihara Co., Ltd. v. Yamayoshi Shokai – Supremo Tribunal, 27 de Fev, 1969 
29 Sociedade por ações, artigo 49 
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O Estatuto Social deve conter ao menos os seguintes requisitos formais: (1) 

Objeto, (2) Nome Social, (3) Localidade da Sede, (4) Capital social incorporado, e (5) 

o nome e endereço do incorporador30. (vide anexo ** – Estatuto Social Japão).  

 

3.4 Transparência fiscal e contabilidade simplificada 
 

A sociedade por ações deve manter seus balanços públicos31. Em algumas 

circunstâncias, somente um resumo do balanço pode ser suficiente (FUJITA, 2013). 

A reforma de 2005 não trouxe regras sobre a obrigatoriedade de contabilidade 

detalhada para as sociedades por ações, mencionando que é possível a utilização 

dos serviços especializados das contabilidades registrados pelos órgãos 

governamentais. Em 2012, a Federação dos Contadores Certificados no Japão 

publicou junto com outras entidades similares o “Guia da contabilidade para pequenas 

e médias empresas” que foi vastamente utilizado por tais empresas (FUJITA, 2013). 

  

 
30 Sociedade por ações, artigo 27 
31  Sociedade por ações, artigo 440 
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4. A reforma da Lei das Sociedades em 2015 
 

A Lei das Sociedades, promulgada em 2005, teve sua primeira grande 

reforma em 2015. Um processo que começou em meados de 2010, a partir de uma 

consulta do então Ministro da Justiça aos membros do conselho legislativo (JAPÃO_b) 

e que levou cerca de 2 anos que fosse apresentado um esboço da reforma.  

Para prosseguir com as ideias e formato da reforma, o conselho legislativo 

formou um subcomitê que teria uma estrutura composta por 16 

membros(JAPÃO_c)da sociedade, representantes de associações, representantes de 

agências de comércio, juízes, advogados, membro da bolsa de valores, todos 

liderados por um presidente, acadêmico de direito da Universidade de Tóquio.  

 

4.1 Principais alterações previstas na reforma 
 

4.1.1 O modelo de sistema de governança fechado 
 

Segundo Spiegel, o termo “governança corporativa” pode ser denominado 

como “o sistema como as empresas são dirigidas e controladas” (tradução nossa), 

(SPIEGEL, 2018). O principal tema abordado na reforma de 2015 foi definido através 

da política “ABENOMICS”, termo este utilizado para indicar a reforma econômica 

pretendida pelo então primeiro-ministro Shinzo Abe, no qual previa 03 pilares. O 

primeiro pilar seria uma política monetária agressiva para elevar a inflação por meio 

de uma flexibilização quantitativa. O segundo pilar se baseava em estímulos públicos 

financiados principalmente por dívida pública e o terceiro pilar teria uma série de 

reformas estruturais ramificadas em diversos setores incluindo a reforma na 

governança corporativa de sociedades por ações (SPIEGEL, 2018). 

Da mesma forma, Yanagi(2018, p. 5) descreveu o ano de 2015 como o 

primeiro ano da reforma da governança corporativa no Japão.  

Com o objetivo de fortalecer a supervisão dos administradores da empresa foi 

instaurado o sistema de conselheiros (directors) independentes no conselho de 

administração (SPIEGEL, 2018). Esta novidade apresentada na reforma tem como 

origem os Estados Unidos, baseada na independência do Conselho na administração 

da empresa, tornando o padrão para outros países, adotado tanto na Europa como na 

Ásia. Contudo, o Japão permanecia com o sistema tradicional de governança, 
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classificado como um sistema fechado em que grande parte dos membros do 

conselho tinham um longo histórico na empresa que subiram a escada corporativa até 

chegar em posições de administradores, porém isso levava a um maior protecionismo 

contra influências externas (SPIEGEL, 2018). 

Para que possamos levar a um passo adiante quanto às características e 

desenvolvimento do Conselho, devemos analisar os aspectos da cultura corporativa 

e estrutura societária no pós-guerra. 

Primeiramente, cabe esclarecer que as sociedades pré-guerra eram 

constituídas principalmente pelos “Zaibastsu”, que eram conglomerados de empresas 

administradas por famílias e que, pós-guerra, com a dissolução desses 

conglomerados, houve um aumento de acionistas individuais( FRANKS; MAYER; 

MIYAJIMA, 2014) . 

Os antigos membros dos “Zaibatsu”, porém, logo iniciaram uma interligação 

entre eles através de suas empresas ao adquirir ações uns dos outros como uma 

forma de proteção mútua. O desenvolvimento acelerou após a entrada do Japão na 

OCDE em 1964, quando houve um temor dos Japoneses quanto à possibilidade de 

liquidação das empresas por investidores estrangeiros. O melhor método de proteção 

surgiu com a participação acionária cruzada entre um grupo de sociedades, formando 

os “Keiretsu32”. Nestes grupos de empresas, os acionistas permanecem passivos. 

Eles exercitam seus direitos de voto no interesse do respectivo administrador, levando 

a uma situação de facto onde as empresas são donas de si mesmas. (tradução nossa) 

(SPIEGEL, 2018): 
 
Os antigos membros dos Zaibatsu, todavia, logo iniciaram uma rede de 
conexões entre eles mesmos através das empresas ao adquirir ações entre 
si com o intuito de proteção mútuo. Esse desenvolvimento se acelerou após 
a entrada do Japão na OCDE em 1964, por receio de suas empresas serem 
vendidas aos investidores estrangeiros. A forma mais robusta destas 
conexões mútuas são participações cruzadas em um grupo de empresas 
(Keiretsu). Nestes grupos as empresas acionistas permanecem passivas. 
Elas exercem seus direitos de voto no interesse da atual gestão, levando-as 
ao estado de fato de “empresas donas de si mesmas”. (tradução nossa)33 

 
32 Mais sobre isso em: RAHIMINEJAD, Sara; ZABOROWSKA, Nicole.A Swedish Presence "A case 
study of Swedish companies". 2019. p. 45: 
“in Japan”Keiretsus are very large entities, structured by ten to hundreds of companies, and have an 
extensive cross-holding of equity, mainly with larger banks. The first Keiretsu was formed in the 1950s 
as a result of the government’s incentives to industrial growth, such as tax incentives, subsidies and 
protection from foreign competition. Considering the latter aspect and the long relationships, Keiretsu 
has been identified to be one of the reasons for the closed nature of the Japanese market and the high 
entry barriers for foreign companies.” 
33 Former zaibatsu members, however, soon started to interlink themselves as companies by buying 
each other’s shares in an effort to offer mutual protection. This development picked up speed after Japan 
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Neste cenário, o plano intencionado pelos pretendentes do poder de 

administração em substituir um sistema dominado por sociedades administradas por 

famílias por um outro sistema caracterizado por investidores individuais e 

institucionais fracassou. Ao contrário do pretendido, a aquisição maciça de 

participação acionária cruzada entre as empresas levou a uma alta concentração de 

poderes nas mãos dos membros do conselho, excluindo qualquer influência externa 

e estabelecendo assim um sistema dominado por conselheiros internos (SPIEGEL, 

2018). O conceito de emprego vitalício e promoções na carreira dentro da organização 

através de senioridade possui uma influência decisiva na cultura corporativa. Essas 

condições promovem uma concepção de que a sociedade é propriedade de seus 

empregados. Desta forma, a manutenção dos negócios da organização é 

imprescindível, fazendo com que os interesses dos acionistas se tornem secundários 

(SPIEGEL, 2018). 

Frequentemente é dito que as corporações Japonesas não são administradas 

para maximizar os benefícios dos acionistas; ao contrário, o objetivo é a proteção das 

corporações. Em geral, a qualidade das políticas de investimento e eficiência são 

precários. (tradução nossa) (YANAGI, 2018): 
  
Muitas vezes é dito que as corporações japonesas não são administradas 
com o objetivo de maximizar os benefícios dos acionistas; ao invés disto, o 
foco está na proteção da corporação. Em geral, a qualidade das políticas e 
eficiência do capital é precário. (tradução nossa) 34 
 

De acordo com Puchiniak, a nomeação de conselheiros externos que 

possuem relação com a empresa ou com sua gestão são tão efetivos, ou até mesmo 

mais efetivos que conselheiros independentes35(PUCHNIAK, 2003, p. 42-76). 

 

 
joined the OECD in 1964, when the Japanese feared a “sellout” of their companies to foreign investors. 
The strongest form of these mutual shareholdings are the horizontal cross-shareholdings in a group of 
companies (keiretsu). In these groups the companies as shareholders stay passive. They exercise their 
voting rights in the interests of the respective management, which leads to a de facto state of “companies 
owning themselves.   
34 It is sometimes said that Japanese corporations are not managed for the purposes of maximizing 
shareholders’ benefits; instead, the focus is on protecting corporations. In general, the quality of capital 
policy and capital efficiency is poor. 
35 No original: Puchniak (2003) argues that so-called ‘grey’ directors – outside directors who have a 
material relationship with the company ]or its management – are at least as effective as, or even more 
effective than, completely independent directors. 
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4.1.2 O Código de Stewardship do Japão 
 

Para entendermos as mudanças regulatórias, outro ponto que merece 

destaque foi a introdução do Código de Stewardship em 2014, que mesmo não sendo 

uma lei ou norma vinculante(JAPÃO_d, 2020, p. 9) às partes, foi adotada por 

sociedades para demonstrar que estavam buscando maior transparência ao publicar 

suas intenções na adesão.   

Segundo a Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), o 

código de Stewardship é o dever fiduciário imputado aos investidores institucionais ao 

assumir a gestão de recursos financeiros entregues por terceiros (VILLAR, 2016, p. 

9). 

De acordo com Suto 36,o código determina que investidores são responsáveis 

pelo monitoramento das empresas alvo de investimento usando diversos fatores 

relevantes como a governança e gerenciamento de risco, além de questões 

ambientais e sociais (CSR). (SUTO, 2018, p. 11) 

O código de Stewardship, revisado em 24 de março de 2020 pela Agência de 

Serviços Financeiros (FSA), possui 8 princípios que regem as atividades das 

empresas no intuito de promover o crescimento sustentável, quais sejam: 
 

1. Investidores institucionais devem ter uma política transparente em 
como atender suas responsabilidades previstas no código Stewardship, e 
divulgá-las publicamente. 
2. Investidores institucionais devem ter uma política em como administrar 
conflitos de interesse no atendimento das responsabilidades do Stewardship 
e divulgá-las publicamente. 
3. Investidores institucionais devem monitorar empresas objeto de 
investimentos para possibilitar o cumprimento das responsabilidades de 
Stewardship através de uma orientação para o crescimento sustentável. 
4. Investidores institucionais devem buscar um entendimento comum 
com as empresas objeto de investimentos e trabalhar para a resolução de 
problemas através de uma relação construtiva. 
5. Investidores institucionais devem possuir uma política transparente 
sobre políticas de votação e suas atividades. As políticas de votação não 
deverão ser restritas a um checklist mecânico; deve ser projetado para o 
crescimento sustentável da empresa objeto de investimentos. 
6. Investidores institucionais em princípio devem reportar periodicamente 
em como eles cumprem suas responsabilidades Stewardship, incluindo suas 
obrigações de voto, aos seus clientes e beneficiários. 
7. Para contribuir positivamente para o crescimento sustentável das 
empresas objeto de investimentos, os investidores institucionais devem 
desenvolver habilidades e recursos necessários para o engajamento com as 
empresas e tomar decisões adequadas para a satisfação das atividades de 
Stewardship baseadas em conhecimento aprofundado das empresas objeto 
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de investimento e ambiente de investimento e consideração para 
sustentabilidade consistente com o gerenciamento das estratégias de 
investimento. 
8. Prestadores de serviços para investidores institucionais devem se 
empenhar para contribuir com a melhoria das funções de toda a cadeia de 
investimentos promovendo serviços apropriados para que investidores 
institucionais cumpram suas responsabilidades de Stewardship37. (tradução 
nossa) (JAPÃO_d, 2020) 

 

 

4.1.3 Conselheiros externos e governança corporativa 
 

A nova reforma legislativa de 2015 trouxe também três importantes mudanças 

em se tratando de governança corporativa. 

Em primeiro lugar, houve a introdução de uma nova estrutura de comitê de 

auditoria chamado “Kansa Tõ i’in-kai setchi kaisha” como forma organizacional. 

(SPIEGEL, 2018). A principal causa que levou o legislador a criar outra estrutura nas 

sociedades foi baseada em uma melhor forma de controle dos conselheiros 

executivos comparada com as estruturas anteriores. Para muitos, a introdução deste 

novo controle intermediário possibilitou uma transição suave para um novo modelo de 

monitoramento (SPIEGEL, 2018). 

Em contraste com sociedades que possuem os comitês, a delegação tanto da 

nomeação e remuneração dos conselheiros para conselheiros externos não é 

obrigatória (IWAHARA, 2014; YAMAMOTO, 2015). Há somente um comitê com a 

 
37 1. Institutional investors should have a clear policy on how they fulfill their stewardship responsibilities, 
and publicly disclose it. 
2. Institutional investors should have a clear policy on how they manage conflicts of interest in fulfilling 
their stewardship responsibilities and publicly disclose it. 
3. Institutional investors should monitor investee companies so that they can appropriately fulfill their 
stewardship responsibilities with an orientation towards the sustainable growth of the companies. 
4. Institutional investors should seek to arrive at an understanding in common with investee companies 
and work to solve problems through constructive engagement with investee companies. 
5. Institutional investors should have a clear policy on voting and disclosure of voting activity. The policy 
on voting should not be comprised only of a mechanical checklist; it should be designed to contribute to 
the sustainable growth of investee companies. 
6. Institutional investors in principle should report periodically on how they fulfill their stewardship 
responsibilities, including their voting responsibilities, to their clients and beneficiaries. 
7. To contribute positively to the sustainable growth of investee companies, institutional investors should 
develop skills and resources needed to appropriately engage with the companies and to make proper 
judgments in fulfilling their stewardship activities based on in-depth knowledge of the investee 
companies and their business environment and consideration of sustainability consistent with their 
investment management strategies. 
8. Service providers for institutional investors should endeavor to contribute to the enhancement of the 
functions of the entire investment chain by appropriately providing services for institutional investors to 
fulfill their stewardship responsibilities. (Mais sobre isso em 
https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/stewardship/20200324/01.pdf). 
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maioria de conselheiros externos (SPIEGEL, 2018). Com o novo modelo de 

monitoramento, os conselheiros externos têm o direito de dar opiniões a respeito da 

nomeação e remuneração dos conselheiros durante a assembleia geral.  

Em seguida, a nova Lei das Sociedades introduziu um sistema de notificação 

em caso de não conformidade chamado de “comply or explain” (respeitar ou justificar 

os desvios – tradução nossa), no qual as empresas que optaram por não nomear 

conselheiros externos deveriam justificar essa escolha em seus relatórios de negócios 

anual. 

No terceiro pilar da nova legislação, a definição de conselheiro externo foi 

restringida para que não mais fosse possível a utilização da estrutura de conselheiros 

em diversas subsidiárias pelas corporações (SPIEGEL, 2018). 

Com estas reformas na lei de sociedades, outras importantes 

regulamentações foram atualizadas para que a estrutura de conselheiros externos 

fosse alterada, como o regulamento da Bolsa de Valores de Tóquio (TSE), assim 

como a versão japonesa do Código de Governança Corporativa. Antes da reforma, o 

regulamento da Bolsa de Valores de Tóquio só previa que as empresas deveriam 

nomear um conselheiro independente ou um auditor estatutário independente38. Além 

desta obrigação, era recomendada a nomeação de um conselheiro independente que, 

após a reforma, tornou-se um dever que as empresas fizessem um esforço para 

adicionar um conselheiro independente em suas estruturas (SPIEGEL, 2018). 

Adiante à introdução de tais reformas, estatísticas demostram que o número 

de sociedades que promoveram a adoção de um Conselho de Administração 

independente teve um bom crescimento, comparado com outras reformas anteriores. 

Inúmeras empresas listadas na bolsa de Tóquio adoram a nova estrutura logo na 

primeira Assembleia Geral posterior a vigência da nova legislação, conforme Tabela 

4.  

 
Tabela 4: As três estruturas organizacionais em porcentagem do número total de empresas listadas 

na TSE 

 
 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

CBSA 97,5% 97,7% 97,8% 97,8% 98,3% 79,8% 73,3% 

CC 2,5% 2,3% 2,2% 2,2% 1,7% 2% 2% 

 
38 Regra 436-2, Regulamento para listagem da Bolsa de Valores de Tóquio 
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CAC - - - - - 18,2 24,7 
Abreviações: CBSA – Sociedades com Conselho de auditores estatutários, CC – Sociedade com comitê, CAC – Sociedade 

com comitê e auditores 

 
Fonte: [=] 

 

Muito embora a tradicional estrutura de conselho de auditores estatutários 

permaneça dominante em termos de porcentagem, apenas 5 anos após a reforma, a 

nova estrutura híbrida, composta de conselheiros estatutários e de conselheiros 

independentes já é adotada por 24,7% das empresas listadas na bolsa (SPIEGEL, 

2018). 

Spiegel (2018) afirma que, mesmo com essas mudanças na legislação 

societária que tinham como objetivo aumentar a eficiência das empresas através do 

aumento da influência de conselheiros externos e promover os interesses dos 

acionistas ia em contraste com a própria cultura de autodefesa contra influências 

externas. Mais que isso, conforme um dos mais influentes especialistas de direito 

societário do Japão, Kenjirô Egashira (2014), não é possível uma mudança 

corporativa sem que haja uma mudança radical nos alicerces das empresas. O que é 

preciso, de antemão, é uma mudança de como os acionistas atuam nas empresas, 

assim como no sistema de remuneração e promoção dos gestores, que até então era 

caracterizada pela noção de emprego vitalício e promoções baseadas no tempo de 

trabalho na empresa (SPIEGEL, 2018). 

Segundo Spiegel (2018), essas mudanças viriam a partir de outros fatores 

externos como o estouro da bolha imobiliária nos anos 1990 e seguinte recessão 

econômica fizeram que as empresas cada vez mais diminuíssem suas participações 

em outras sociedades. Por esses e outros motivos, a participação cruzada nas 

empresas regressaram e a participação de capital estrangeiro (JPX) aumentou de 

4.1% em 1987 para 30.2% em 2018. (SPIEGEL, 2018) 

Muito embora a participação de capital estrangeiro tenha aumentado nas 

grandes sociedades, a participação em empresas de médio e pequeno porte, que são 

a maioria das empresas listadas na Bolsa de Tóquio, ainda permanece tímida 

(SPIEGEL, 2018). 

 

4.1.4 Implementação do Mecanismo de Conselheiro Independente 
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Conforme explanado anteriormente, as sociedades, até mesmo as anônimas 

no Japão não são obrigadas a nomear membros do conselho externos de acordo com 

a legislação vigente, mesmo com as três diferentes possibilidades de estrutura de 

governança existentes. (SPIEGEL, 2018)  

Nessas 03 esferas de governança corporativa, apesar de possuírem 

nomenclaturas parecidas, há um abismo de diferenças entre conselheiro externo e 

conselheiro independente, uma sobreposição dos requisitos das disposições 

obrigatórias e não obrigatórias e a própria definição de “independente”. (SPIEGEL, 

2018) 

De acordo com Goto, Matsunaga e Kozuka 39 (GOTO, 2018), essa 

complexidade é resultado de uma dinâmica política por trás das reformas legislativas.  

Para Spiegel (2018), essa complexidade de instrumentos de governança 

corporativa permite que empresas possam se adaptar de acordo com suas 

necessidades corporativas, assim como, ao passar do tempo, que os legisladores 

analisem as reações das empresas quanto a sua aplicabilidade.  

Outro aspecto importante em possuir instrumentos diversos é a possibilidade 

de as empresas se adequarem pouco a pouco em direção à adoção de novos meios 

de governança com maior cautela (SPIEGEL, 2018). 

A cautela das empresas em implementarem conselheiros externos não é 

exclusiva do Japão, e inclusive vem sendo alvo de críticas internacionais, devido à 

falta de estudos indicando que a presença de conselheiros externos beneficia as 

empresas e até que ponto (SPIEGEL, 2018). 

Esta verdade de maioria absoluta de conselheiros externos ainda é presente 

nas empresas nos Estados Unidos, porém, para as empresas do Reino Unido já é 

possível ver uma mudança para que exista um equilíbrio entre competências, 

experiência, independência e conhecimento da empresa. Conforme Spiegel (2018) 

explica, outro ponto importante a ser mencionado diz respeito à proporção de 

conselheiros independentes que seriam necessários depende da função a ser 

desempenhada por tais conselheiros (SPIEGEL, 2018). 

 

 
39 Special Issue 12 (2018) 33, 45–46; G. GOTO / M. MATSUNAKA / S. KOZUKA, Japan’s Gradual Reception of 
Independent Directors: An Empirical and Political-Economic Analysis, in: Puchniak / Baum / Nottage (eds.), 
Independent Directors in Asia: A Historical, Contextual and Comparative Approach (Cambridge 2017) 135, 143 
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4.1.5 Definição de independente para questões societárias 
 

Uma importante ressalva diante das estruturas de governança corporativa até 

aqui analisadas diz respeito à definição de independente para fins da legislação das 

sociedades por ações e estrutura corporativa. Segundo Spiegel (2018), a definição de 

independente como atualmente é usada nas funções de conselheiros adiciona um 

nível de complexidade para o sistema de governança corporativa. 

Para as empresas que utilizam a estrutura de governança com auditores 

estatutários existe o dever de explicar suas tomadas de decisão (comply or explain) 

por não ser necessária a nomeação de um único conselheiro externo, e empresas que 

optarem por uma das estruturas de comitês, dentro das duas possíveis, deverão 

manter a maioria de seu comitê por conselheiros externos (SPIEGEL, 2018). Muito 

embora a definição de independente esteja contido no artigo 2, inciso 15 da Lei das 

Sociedades de 2015, esta definição estava enraizada na relação de trabalho com a 

empresa ou suas subsidiárias (SPIEGEL, 2018). 
 

Lei das Sociedades 2005 (pré reforma) 
Artigo 2 – Neste código, os termos e significados dos itens a seguir deverão 
ser estabelecidos respectivamente em seus itens: 
15 – “Conselheiro externo” considera-se um Conselheiro externo de 
qualquer sociedade anônima quem não é nem conselheiro executivo 
(doravante referida a um conselheiro de sociedade anônima nos termos do 
artigo 361(1), e qualquer outro conselheiro que executou operações nestas 
sociedades anônimas) ou diretor executivo, ou empregado, incluindo os 
gerentes, das sociedades anônimas ou suas subsidiárias, e quem nunca 
participou da administração como conselheiro executivo ou diretor executivo, 
empregado, incluindo gerentes das sociedades anônimas ou suas 
subsidiárias. (tradução e grifo nossos)40 
 
Lei das Sociedades 2015 (pós reforma) 
15 – Conselheiro externo: considera-se um conselheiro externo de uma 
sociedade por ações aquele que não se enquadre nas seguintes condições: 

i. Diretor executivo da sociedade ou de suas subsidiárias (refere-se aos 
conselheiros e diretores que executam atividades de gerência previstos na 
Lei das Sociedades, artigo 363, parágrafo 1º, aplica-se abaixo a mesma 
denominação), ou diretores ou gestores (doravante diretores executivos e 
outros) que não se enquadram nesta denominação, e que não tenham 

 

40 Article 2 – In this Act, the meanings of the terms listed in the following items shall be as prescribed 
respectively in those items: 

15 - "Outside Director" means a director of any Stock Company who is neither an Executive Director 
(hereinafter referring to a director of a Stock Company listed in any item of Article 363(1), and any other 
director who has executed operation of such Stock Company) nor an executive officer, nor an employee, 
including a manager, of such Stock Company or any of its Subsidiaries, and who has neither ever served 
in the past as an executive director nor executive officer, nor as an employee, including a manager, of 
such Stock Company or any of its Subsidiaries. 
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participado da administração da empresa ou suas subsidiárias nos últimos 10 
(dez) anos. 

ii. Conselheiro, consultor de contabilidade (se o consultor de contabilidade for 
uma pessoa jurídica, o funcionário que desempenhar suas funções) ou 
auditor que em qualquer momento nos dez anos anteriores à sua nomeação 
tiveram cargos na sociedade (Excluindo aqueles que foram diretores 
executivos, etc.) mas não foram conselheiros que participavam da 
administração da sociedade ou de suas subsidiárias por 10 anos antes de 
assumir o cargo de conselheiro, consultor contábil ou auditor corporativo.  

iii. Conselheiro, diretor executivo ou administrador que não seja da empresa ou 
de sua holding (limitado a pessoas físicas). 

iv.  Não ser conselheiro administrador da empresa ou de empresas do grupo da 
holding. (excluídas a empresa por ações e subsidiárias) 

v. Não ser cônjuge ou ter segundo grau de parentesco do conselheiro, diretor 
executivo, gerente ou outro funcionário importante da sociedade por ações, 
ou da holding. (limitado a pessoas físicas) (tradução nossa)41 
 

Com a reforma, a nomeação de conselheiros externos ficou mais restrita e 

atualmente é limitada até mesmo em grau de parentesco, relação com as empresas 

do grupo e relacionamentos pessoais com a empresa ou seus gestores (SPIEGEL, 

2018). Essas mudanças proporcionaram a diminuição da influência de conselheiros 

nomeados no conselho de administração de empresas subsidiárias. 

Na outra ponta das mudanças trazidas pela reforma, os ex-conselheiros ou 

ex-gestores da sociedade, que até então eram proibidos de ser nomeados para o 

conselho, 42foram autorizados a serem nomeados (SPIEGEL, 2018). Para fins de 

comparativo, na Alemanha, que adotou o mesmo sistema de cooling-off, o prazo 

mínimo para poder nomear um ex-conselheiro é de apenas 02 anos.  

 
41 ⼗五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをい
う。 
イ 当該株式会社⼜はその⼦会社の業務執⾏取締役（株式会社の第三百六⼗三条第⼀項各号に掲げる
取締役及び当該株式会社の業務を執⾏したその他の取締役をいう。以下同じ。）若しくは執⾏役⼜は
⽀配⼈その他の使⽤⼈（以下「業務執⾏取締役等」という。）でなく、かつ、その就任の前⼗年間当
該株式会社⼜はその⼦会社の業務執⾏取締役等であったことがないこと。 
ロ その就任の前⼗年内のいずれかの時において当該株式会社⼜はその⼦会社の取締役、会計参与
（会計参与が法⼈であるときは、その職務を⾏うべき社員）⼜は監査役であったことがある者（業務
執⾏取締役等であったことがあるものを除く。）にあっては、当該取締役、会計参与⼜は監査役への
就任の前⼗年間当該株式会社⼜はその⼦会社の業務執⾏取締役等であったことがないこと。 
ハ 当該株式会社の親会社等（⾃然⼈であるものに限る。）⼜は親会社等の取締役若しくは執⾏役若
しくは⽀配⼈その他の使⽤⼈でないこと。 
ニ 当該株式会社の親会社等の⼦会社等（当該株式会社及びその⼦会社を除く。）の業務執⾏取締役
等でないこと。 
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執⾏役若しくは⽀配⼈その他の重要な使⽤⼈⼜は親会社等（⾃然
⼈であるものに限る。）の配偶者⼜は⼆親等内の親族でないこと 。 
42 Lei das Sociedades, Artigo 2, inciso 1543 Rule 436-2 TSE Listing Rules. The JCGC refers to the 
definition of independencein the Listing Rules, Principle 4.7 n. 9 JCGC 
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Segundo GOTO, MATSUNAGA e KOZUKA (2015, pag. 143 apud SPIEGEL, 

2018, p. 118), existe uma característica ainda mais importante do que o sistema de 

transição mencionado acima, que deve ser levada em consideração e que é um pré-

requisito para que haja independência dos conselheiros, e que a lei das sociedades 

não dispôs; a ausência de relação econômica entre a empresa e seus administradores. 

Este elemento é previsto no Código de Listagem da Bolsa de Valores de Tóquio43 na 

definição de conselheiros independentes.  

 

4.1.6 Função dos conselheiros independentes 
 

A reforma de 2015, tem como um de seus principais objetivos alcançar maior 

desempenho das empresas, e mais especificamente, para melhoria do monitoramento 

do desempenho dos administradores da empresa. Entretanto, apesar dos 3 níveis de 

regulamentação, quais sejam, a lei das sociedades, o Regulamento para Listagem da 

Bolsa de Valores de Tóquio e o Código de Governança Corporativa, não restou clara 

a função dos conselheiros independentes e externos (SPIEGEL, 2018).  

A lei das sociedades dispõe sobre as responsabilidades dos comitês44, assim 

como das duas novas estruturas trazidas pela reforma, porém a função dos 

conselheiros externos nas duas novas estruturas permanece vaga.  Para a lei, não 

existe diferenciação entre as funções dos conselheiros externos ou internos da 

empresa (SPIEGEL, 2018). 

O Regimento de Listagem da Bolsa de Valores de Tóquio vem de encontro à 

Lei das Sociedades, deixando omissas as descrições e funções quanto aos deveres 

do conselheiro externo. No entanto, o Código de Governança Corporativa (JPX, 2018) 

trouxe em termos mais vagos a definição de conselheiro independente, mas não de 

conselheiros externos (SPIEGEL, 2018). Não somente os conselheiros independentes 

devem aconselhar, monitorar conflitos de interesse como também representar os 

interesses dos sócios minoritários e outros acionistas.  
 
Princípio 4.7: As atribuições e responsabilidades das sociedades com 
conselheiros independentes devem incluir o uso efetivo dos conselheiros 
independentes, levando em consideração as atribuições e responsabilidades 
listadas abaixo: 

 
43 Rule 436-2 TSE Listing Rules. The JCGC refers to the definition of independencein the Listing Rules, 
Principle 4.7 n. 9 JCGC 
44 Lei das Sociedades, artigos 399 a 414 
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i) Prestação de conselhos sobre as políticas e melhorias de negócios com 
base em suas experiências com o objetivo de promover o crescimento 
corporativo sustentável e crescimento de valores corporativos para o médio-
longo prazo. 
ii) Monitoramento da gestão através das importantes decisões tomadas no 
conselho incluindo o apontamento e desligamento da alta administração. 
iii) Monitoramento dos conflitos de interesse entre a sociedade e a 
administração ou acionistas controladores; e 
iv) Representar adequadamente as opiniões dos acionistas minoritários e 
outras partes interessadas no conselho pelo ponto de vista independente da 
administração e acionistas controladores. (tradução nossa)45 
 
 

Ademais, qual seria a melhor forma de adequação das empresas quanto a 

implementação dos conselheiros independentes sem que seja considerado por 

investidores somente uma prática de governança corporativa que não cumpre sua 

função? Para responder a esta pergunta, explica Spiegel (2018) que as sociedades 

devem não só adotar a nova estrutura de conselheiros independentes, mas também 

determinar quantos conselheiros seriam suficientes para atender as especificidades 

da empresa como, estrutura do capital, cultura corporativa e mecanismos de 

governança. 

Além disso, para entender a independência dos conselheiros, vale ressaltar 

que outras estruturas corporativas como a de auditores estatutários, conselheiros 

externos e independentes são considerados partes externas de uma estrutura 

composta por conselheiros internos confiados para a administração da sociedade. Em 

contraste, em sociedades com estrutura de comitês, os conselheiros possuem a 

função de monitoramento do conselho. Neste modelo, os diretores executivos (Shikõ-

Yaku) não fazem parte do conselho de administração executam as estratégias de 

negócios, mas podem ser delegados de poderes de decisão da empresa. (SPIEGEL, 

2018) 

A nova estrutura de auditoria combinada com comitês, trazida pela reforma, 

pode ser considerada um modelo híbrido dentre os outros dois modelos, dependendo 

 
45 Principle 4.7 Roles and Responsibilities of Independent Directors Companies should make effective 
use of independent directors , taking into consideration the expectations listed below with respect to 
their roles and responsibilities: 
i) Provision of advice on business policies and business improvement based on their knowledge and 
experience with the aim to promote sustainable corporate growth and increase corporate value over the 
mid- to long-term; 
ii) Monitoring of the management through important decision-making at the board including the 
appointment and dismissal of the senior management; 
iii) Monitoring of conflicts of interest between the company and the management or controlling 
shareholders; and 
iv) Appropriately representing the views of minority shareholders and other stakeholders in the 
boardroom from a standpoint independent of the management and controlling shareholders. 
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somente do número de conselheiros externos e independentes no conselho de 

administração da empresa. (SPIEGEL, 2018) 

Na prática, as empresas que adotaram a nova estrutura e que possuem entre 

um terço ou metade do conselho formado por conselheiros externos ou independentes 

continua muito baixo, deixando em segundo plano a intenção da reforma quanto ao 

monitoramento de performance que deveria ser o objetivo da nova estrutura. 

(SPIEGEL, 2018) 

A estrutura tradicional que utiliza os auditores estatutários nas sociedades não 

possui comitês, tornando praticamente impossível que a minoria de conselheiros 

externos ou independentes possam manter qualquer influência nas decisões do 

conselho de administração. Além disso, nesta estrutura, os conselheiros atuam 

restritamente na administração e monitoramento da empresa e seus poderes não 

podem ser delegados para os diretores executivos. (SPIEGEL, 2018)  

Por outro lado, na estrutura de comitês, ao conselheiro é permitido ser 

simultaneamente46 nomeado como diretor executivo. Como podemos perceber, esta 

duplicidade de funções pode acabar gerando descontrole, prejudicando suas funções 

de monitoramento e administração ao mesmo tempo que este conselheiro seria 

também responsável pela execução das estratégias que o conselho de administração 

traçou. (SPIEGEL, 2018) 

Para a nova estrutura de auditoria combinada com comitês, a delegação de 

poderes de decisão é permitida somente em algumas circunstâncias somado ao pré-

requisito do conselho de administração ser formado por pelo menos metade47 de 

conselheiros externos. Na prática, vemos que a situação de empresas com esta 

estrutura ainda possui poucos conselheiros externos, e que, igualmente a estrutura 

tradicional de auditores estatutários, as funções de monitoramento e administração 

continuam nas mãos dos conselheiros, ou seja, a aplicabilidade na separação de 

poderes acaba não sendo atingida. (SPIEGEL, 2018)  

Escândalos como o das empresas Toshiba48 em 2015 e o da Mitsubishi em 

2016 são exemplos que demonstram que ainda há espaço para melhorias no 

monitoramento de compliance, conforme resumo de cada caso abaixo.  
 

 
46  Lei das Sociedades, art. 402 (6). An executive officer may act concurrently as a director. 
47 Lei das Sociedades, art. 399 (13)  
48 https://rci.nanzan-u.ac.jp/m-center/shiryou/item/wp1704_.pdf 
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A Toshiba se orgulha de sua história de mais de 140 anos; é conhecida tanto 
no exterior como domesticamente com um membro honorário da comunidade 
corporativa do Japão. Apesar disto, em abril de 2014 a comunidade 
empresarial ficou surpresa com a notícia de uma séria fraude contábil 
envolvendo a Toshiba Corporation. A notícia também surpreendeu 
comunidades empresariais em todo o globo e recebeu vasta cobertura da 
mídia. Foi reportado no Financial Times, “...por anos, a Toshiba, uma das 
marcas mais conhecidas de eletrônicos do Japão, foi o exemplo dos esforços 
a ser seguido com sua política corporativa.” e o escândalo deixou “a 
corporação Japão totalmente abalada,” e criou “dúvidas sobre os 
procedimentos corporativos da nação” para monitorar empresas assim como 
os controles internos das corporações. (Inagaki, 2015a). Este escândalo 
contábil envolveu 1.2 bilhões de dólares em manipulação de ganhos através 
de “window-dressing49 ”, e posteriormente aumentando para 2 bilhões de 
dólares ou 224.8 bilhões de ienes no período de 2008 a 2014. Diferente de 
escândalos anteriores, desta vez a Toshiba anunciou a condução de 
investigações contábeis amplas, suas causas, tomaria todas as medidas 
necessárias para revelar os aspectos da questão, reparar todas as partes 
afetadas, restaurar a boa-fé, rejuvenescer a estrutura de gestão e reparar a 
governança corporativa. (tradução nossa)50 
 
A revista The Economist de 26 de Agosto reportou que a gestão da Mitsubishi 
Motors Corporation (MMC) insistiu que não houve acobertamento, porém em 
seguida o Presidente Kawasoe admitiu que a empresa deliberadamente 
deixou por mais de 20 anos, de enviar relatórios de carros, ônibus e 
caminhões com problemas. Uma investigação interna revelou que o 
acobertamento era parte de uma política interna deliberada pela gestão. Os 
recalls eram considerados humilhantes para a MMC devido as fabricantes de 
veículos do Japão serem reconhecidas mundialmente por sua produção de 
veículos com qualidade superior e durabilidade. Neste ponto, Kawasoe disse 
“infelizmente não tenho opção mas admitir que os relatórios são reflexos de 
um estado deplorável de relação da nossa empresa.” Em seguida, Kawasoe 
foi até o Ministério dos Transportes entregou o relatório e se curvou como um 
pedido de desculpas “por mais de um minuto se curvou na posição de 45º 
demonstrando o maior respeito dentro de sua cultura”. Seguido de um pedido 
de desculpas público como tradição no País... 
Três conselheiros tinham conhecimento das práticas em ocultar as 
reclamações de clientes. Até o final de agosto, representantes das sócias 
majoritárias da MMC (CEO da Mitsubishi Heavy Industries, Bank of Tokyo-
Mitsubishi e Mitsubishi Corporation) se encontraram com Kawasoe e 
insistiram em sua renúncia. Kawasoe assumiria total responsabilidade sobre 
os escândalos. Os investigadores revelaram que a MMC mantinha 2 arquivos 

 
49 Demonstrações financeiras fraudulentas (tradução nossa) 
50 Toshiba  possess a proud history of more than 140 years; it was renowned both at home and abroad 
as an honorable member of Japan’s corporate community. Yet in April, 2014 the business community 
in Japan was astounded at the news of serious accounting fraud by Toshiba Corporation. The news 
likewise surprised corporate communities all over the globe, and received wide press coverage. As was 
reported by the Financial Times, “… for years, Toshiba, one of the Japan’s best known electronics 
brands, had been a poster child of the country’s efforts to police corporate behavior,” and its scandal 
left “Japan Inc. completely shaken,” and created “doubts over the nation’s corporate procedures” to 
monitor firms as well as the internal controls of companies (Inagaki, 2015a). This accounting scandal 
initially involved US$1.2 billion of earnings manipulation through widow-dressing, but later ballooned up 
to US$2 billion or ¥224.8 billion over the period from 2008 to 2014. Unlike an earlier scandal, this time 
Toshiba announced that it would conduct an all-round investigation into the accounting manipulation, its 
underlying causes, would take all required measures to reveal all aspects of the matter, redress all 
affected parties, restore goodwill, rejuvenate its management structure and repair its corporate 
governance.   
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diversos, um com as reclamações dos clientes para reportar as autoridades 
e outro para ocultar das autoridades. (tradução nossa)51 
 

Para as empresas com estrutura tradicional de auditoria, o compliance é 

realizado pelos auditores estatutários, porém para as empresas com estrutura de 

comitês e auditoria combinada com comitês, essa função por ser específica e 

necessita conhecimento profissional que não é requisito básico para os conselheiros 

nas estruturas citadas acima.  

  

 
51 The Economist of August 26 reported that MMC’s  management was insisting that there had been no 
cover-up, but that subsequently Kawasoe admitted that the company had deliberately failed for more 
than 20 years to pass on to the transport ministry reports of faults in cars, buses and trucks. Internal 
investigation revealed that cover-up was part of a deliberate management policy. Recalls were 
considered humiliating by MMC due to Japan’s auto manufacturers being recognised as producing 
superior quality and durability of vehicles. At this point Kawasoe said “Unfortunately I have no option 
but to admit that the report reflects a truly regrettable state of affairs at our company.” He then went to 
the transport minister’s office to present the company’s report and bowed “for nearly a minute at the 
most humble angle, the 45-degree bottom-of-the-barrel bow”. This followed the tradition of exorcising 
wrongs with a public apology… 
Three directors were aware of the practice of hiding customer complaints. By the end of August, 
representatives from MMC’s major shareholders (CEOs of Mitsubishi Heavy Industries, Bank of Tokyo-
Mitsubishi and Mitsubishi Corporation) met with Kawasoe and insisted on his resignation. Kawasoe was 
to take full responsibility for the scandal. Investigators revealed that MMC had kept dual sets of records 
on customer complaints on its computing systems, one for the authorities and one to be hidden from 
those authorities 
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5. Conclusão 
 

Neste trabalho não poderia pretender esgotar o assunto referente aos 

diversos tipos de sociedades na legislação societária do Japão. A ideia central é poder 

dar um panorama sobre a legislação e as diversas características das empresas no 

país que estão se adaptando às reformas para que se tornem mais atrativas aos 

investidores estrangeiros, demonstrando maior independência de seus membros do 

conselho que historicamente não representam os interesses de seus acionistas, mas 

a defesa do status-quo da empresa. 

Pelo conteúdo das reformas, percebe-se que o legislador buscou um meio 

termo entre manter os funcionários de carreira visando os interesses da empresa, e a 

introdução do conselheiro independente e externo, com o objetivo de agradar os 

investidores estrangeiros no que tange uma gestão profissional e independente para 

proteção dos interesses dos acionistas e stakeholders. 

Por esta razão, as sociedades por ações foram se adaptando ao longo do 

tempo a fim de demonstrar aos investidores estrangeiros que suas estruturas de 

proteção rígidas, pouco a pouco buscavam novas soluções para a melhoria de gestão. 

Ademais, apesar das reformas, ainda se observa diversos casos de abuso de poder 

por membros do conselho na gestão das empresas. Para ilustrar tais abusos, foi 

elencado 2 casos notórios no Japão que versam sobre má gestão dos membros do 

conselho de empresas que se tornaram os maiores escândalos sobre governança 

corporativa nos últimos tempos. 
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