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SUJEITOS DA RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA

Conselho de 
Administração

Diretoria Gerentes e 
Procuradores

• Órgão Colegiado
• Direcionamento 

Estratégico
• Guardião Valores / 

Princípios
• Monitoramento da 

Diretoria

• Órgão de Gestão
• Executa Diretrizes 

dos Sócios / C.A.
• Conduz Negócios
• Administra Ativos 
• Responde pela 

Conformidade à lei

• Gestão Delegada
Específica: Comercial, 

Financeira, Riscos 
• Informa e Previne 

Riscos e 
Contingências 



FONTES JURÍDICAS DA RESPONSABILIDADE

• Código Civil: Arts. 1.010 a 1.022: Sociedade Simples, 
aplicáveis supletivamente à Sociedade Limitada.

• Arts. 1.060 a 1.065: específicos da Soc. Limitada.

• Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas: Arts. 
138 a 160, possível aplicação supletiva à Limitada.

• Normas Infra-legais (RFB, Bacen, CVM, etc.).

• Contrato ou Estatuto Social.

• Normas e Políticas Internas (Governança, Riscos, 
Conformidade).



DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

• Regra Geral: Separação Patrimonial e Autonomia da 
Pessoa Jurídica – Administradores e Sócios não 
respondem pessoalmente pelas obrigações;

• Exceções: atos praticados:

a) dentro de suas atribuições, com culpa ou 
dolo;

b) em violação ao contrato social ou à lei, 
podendo levar à responsabilidade objetiva; 

➢ Responsabilização pessoal e solidária perante a 
sociedade e terceiros



DEVERES DO ADMINISTRADOR

• Dever de Diligência (servir com cuidado e diligência 
normais a todo indivíduo ativo e probo).

• Dever de Lealdade (não agir ou omitir-se em proveito 
próprio, valendo-se do cargo ou de informações a ele 
inerentes).

• Dever de Informar (atividades realizadas e falhas na 
gestão ou no cumprimento da lei ou do contrato).

• Conflito de Interesse (não ser parte em operação em 
que tenha interesse conflitante com o da sociedade).



PODERES DO ADMINISTRADOR

• comuns ou intra vires (dentro das forças): decorrem
do só fato de ser administrador; são poderes de
gestão ou para os atos normais de administração (ex:
atos relativos ao objeto social, admissão e demissão
empregados, etc.).

• especiais ou ultra vires (além das forças):
necessidade de outorga expressa; atos que
ultrapassam os normais de gestão ou de
administração (ex: fiança, aval, venda, etc.).



ATOS NORMAIS OU INTRA VIRES

• como princípio, não há responsabilidade pessoal do 
administrador pelas obrigações que contrair em 
nome da sociedade e em decorrência de regulares 
atos de gestão empresarial (arts. 158 LSA e arts. 
1.011 e 1.064 CC).

• a exceção é quando o administrador atuar:

a) dentro de suas atribuições ou poderes, com 
culpa ou dolo; ou

b) com violação da lei ou do Contrato/Estatuto. 



ATOS ESPECIAIS OU ULTRA VIRES

• outorga geral ou por matéria que o contrato/estatuto
e a lei não proíbem (ex: fiança ou aval; empréstimo).

• outorga específica ou por ato, mediante prévia
decisão entre os sócios (ex: onerar ou vender bens).

• outorga vedada (nem mesmo com autorização dos
sócios, p.ex. infrações a deveres absolutos).

Nos dois primeiros casos: administrador não responde
pessoalmente, desde que tenha praticado os atos com
outorga expressa. No terceiro caso, incide em res-

ponsabilidade pessoal e solidária (Art. 1.016 CC).



RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES

• O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores salvo: se (i) com eles for conivente; (ii)
negligenciar em descobri-los ou (iii) deles tendo
conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Art.
158 LSA.

• Exime-se de responsabilidade se consignar a sua divergência
em ata ou der ciência imediata e por escrito ao CA, CF ou AG.

• Exceto nas companhias abertas, os administradores são
solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em
virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei
para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda
que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles.



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Código Civil, art. 50 (cf. Lei 13.874/19):

• Abuso da PJ por desvio de finalidade ou confusão patrimonial

• Lei 13.874/19 (Lei de Liberdade Econômica) trouxe definição:

➢ desvio de finalidade: lesão a credores e atos ilícitos.

➢ confusão patrimonial: ausência de separação de fato.

• Alcança somente os bens particulares de administradores e 
sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

• Aplica-se também à desconsideração reversa.

• Mera existência de grupo econômico não autoriza a 
desconsideração.



OPOSIÇÃO DE EXCESSO PELO ADMINISTRADOR

No silêncio do contrato, os administradores podem praticar
todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

O excesso por parte dos administradores somente pode ser
oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes
hipóteses (CC Art. 1.015) – Somente Soc. Simples e Ltda.:

• se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no
registro próprio da sociedade;

• provando-se que era conhecida do terceiro;

• tratando-se de operação evidentemente estranha aos
negócios da sociedade.

Teoria Ultra Vires (Soc. Simples e Ltda.) x Teoria da Apa-

rência (S.A. e Ltda. com regência supletiva da S.A.)
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