
Alvaro Paez Junqueira

Alvaro Paez Junqueira

cial, o executivo detenha sob sua guarda 
a certidão expedida pela própria Junta 
Comercial do documento arquivado, que 
deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Estado e em jornal de grande circulação.

Mas isso tudo não deveria ser feito 
pela própria empresa? Infelizmente, o 
empresariado brasileiro não tem muita 
atenção e zelo para com os profissionais 
que já não participam mais dos quadros 
funcionais da empresa. Portanto, fique 
atento para cobrar da empresa que faça 
o seu papel ou, em última alternativa, 
faça por conta própria. Não fazer nada, 
não é compensador. Muito pelo contrário, 
é arriscado, já que se este documento 
não for arquivado na Junta Comercial, o 

profissional continuará responsável perante terceiros de boa-fé 
por atos praticados após a sua saída.

Finalmente, é fundamental observar a importância do 
profissional solicitar ao Departamento competente o fecha-
mento de um balancete provisório com a data do último dia de 
atividade, devidamente assinado pelo Contador responsável; 
colher um Termo de Extinção e Quitação de mandato, se even-
tualmente foi-lhe outorgado procuração para atos específicos; 
pedir substituição em todos os contratos que eventualmente 
tenha assinado na qualidade de fiador, avalista ou depositário 
fiel, bem como, comunicar para todas as autoridades fazen-
dárias municipal, estadual e federal e demais órgãos para 
promoverem a baixa nos cadastros em razão do desligamento.

Por último, será fundamental que acompanhe a aprovação 
de contas que se dará na próxima Assembléia Ordinária da 
empresa. Havendo a aprovação das contas, faça cópia da ata 
e acompanhe o processo de registro na Junta Comercial. Se 
não for aprovada, peça para que todos os pontos não aprova-
dos sejam destacados em ata. Neste momento, o balancete 
provisório fechado na data do seu desligamento será uma 
ferramenta importante, além de todos os documentos reuni-
dos devidamente sustentados pela análise de risco e oriundas 
do Comitê de Gestão dos Riscos Corporativos, na defesa dos 
seus direitos, restrição de suas responsabilidades e prova de 
sua idoneidade profissional.

Tratamos no nosso último artigo so-
bre os cuidados que os executivos devem 
ter para ingressarem em novas Corpora-
ções. E quais devem ser os cuidados que 
os executivos devem ter para sair das 
Corporações? Sinceramente, são mais 
preocupantes, cansativos e burocráticos 
que os existentes para ingressar. Parto 
do princípio que a empresa mantém um 
Comitê de Gestão de Riscos Corporativos 
em atividade, com um mapeamento de-
talhado, fluxo de trabalho e cronograma 
de ação em andamento. Esta ferramenta 
será fundamental para uma boa análise 
dos documentos que o executivo deverá 
fazer fotocópia, autenticando-as, para 
manter sob a sua guarda, a fim de se 
defender em demandas judiciais de qualquer natureza. Se a 
empresa não tiver um Comitê de Gestão de Riscos Corporati-
vos, será necessário um levantamento maior de documentos 
e certidões para que haja uma boa orientação jurídica. Da 
mesma forma, é fundamental, nesta oportunidade, resgatar 
o contrato de seguro de responsabilidade civil dos adminis-
tradores (D&O) e verificar quais são os procedimentos neces-
sários a serem adotados a partir do desligamento, para que o 
profissional continue usufruindo dos benefícios securitários.

Seja por término do mandato, seja por desligamento ou, 
seja por renúncia, é fundamental que haja publicidade do ato 
dentro da empresa, bem como para terceiros. A publicidade 
em relação aos terceiros ocorre mediante arquivamento do 
documento correlato para cada tipo de desligamento na Junta 
Comercial do Estado onde estiver sediada a empresa. Se o 
mandato simplesmente se encerrou, a própria ata de eleição 
deve ser divulgada. Se o executivo foi desligado, deverá ser 
divulgada a ata do órgão competente para tal decisão, definido 
no Estatuto Social. Se o executivo renunciou, deverá elaborar 
carta de renúncia, protocolizando-a na sede da empresa, de 
preferência mediante protocolo do Presidente do Conselho 
de Administração ou do órgão imediatamente superior e, em 
casos específicos, protocolizada pelos próprios acionistas ou 
sócios quotistas controladores. Em todos os casos é fundamen-
tal que após o arquivamento do documento na Junta Comer-
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