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1. INTRODUgÁO 

 presente trabalho tem  escopo  a possibilidade de 
 dos administradores de sociedades  frente 

ao nao cumprimento da  social das empresas por  geridas.  
assunto, relativamente recente, comporta veementes discussoes que 

 do entendimento do que seja  social até os casos de respon
sabilidade do administrador. 

Pela brevidade que dispomos para manear a questáo, faremos 
apenas comentarios concisos  cada assunto. Primeiramente, en
traremos na esfera da responsabilidade jurídica,  as  

 entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. A 
figura do administrador será analisada posteriormente, quando tam
bém se verá os casos de  previstos na lei 6.404/76. 

A discussáo acerca da  social da empresa se dará sob tres 

263 

VIII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Rosario, 2001)



estágios de responsabilidade social: um  restritivo; um se
gundo, de caráter mediano; e um terceiro, que dará um enfoque mais 
ampio da materia. A possibilidade de  do adminis
trador de sociedade pelo nao cumprimento da  social da empre
sa por ele gerida será o último ponto abordado, em que   
as diretrizes  para a  e discussao do tema. 

2. DA RESPONSABILIDADE JURÍDICA 

A responsabilidade nao é, por obvio, um fenómeno exclusivo da 
vida jurídica,  a todos os dominios da vida social. Co
mo bem ensina José de Aguiar Dias, "toda  da vontade 
humana traz em si o  da responsabilidade".1 Porém, urna 

 de conjunto reduz em dois grandes aspectos os diferentes planos 
em qué se  a  do h'omem: o jurídico e o moral. 

A responsabilidade pode, assim, resultar dá   normas 
tanto  quanto jurídicas. Claro é que o dominio da moral é muito 
mais ampio que o do direito, a este escapando  problemas su
bordinados  porque a finalidade da regra jurídica se esgota com 
manter a paz social, e esta só é atingida quando a  se  
em  Nao se cogita, pois, da responsabilidade jurídica en-
quanto nao há um prejuízo. 

Cinge-se a responsabilidade jurídica em responsabilidade civil e 
responsabilidade penal. A principal  entre os dois institutos, 

 Mazeaud et Mazeaud, é a própria  entre o direito 
civil e o penal.3 

A responsabilidade penal pressupoe urna  social, de
terminada pela  da norma penal. Tratando-se de pena, atende-
se ao principio  poena sine lege, diante do qual só se  em 
responsabilidade penal em sendo violada a norma transcrita em lei. A 

 penal nao oferece nenhuma possibilidade de  ao 
prejudicado, sendo sua finalidade apenas restituir a  social ao 
estado anterior á  

Nao se cogita, na responsabilidade civil, de verificar se o ato 
que causou  ao. particular  ou nao, a ordem social. A res-

 José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense,   

2  

Idem  
 MAZEAUD ET MAZEAUD apud DIAS, José de Aguiar. ob. cit. p. 7. 
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ponsabilidade civil emerge do simples prejuízo, que também viola o 
equilibrio social, mas que nao  as  medidas de resta-

 também porque outra é a forma de    
civil reintegra, na medida do  o prejudicado na situagáo pa
trimonial anterior. 

3. DO ADMINISTRADOR  SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Antes de entrar no mérito  responsabilidade do administrador, 
necessário se faz discorrer brevemente acerca dessa figura jurídica, de 
modo a circunscrever, na medida do razoável, quais as atividades e 
atribuigoes  necessárias para caracterizar urna pessoa enquanto 
administrador da sociedade por  ' 

 administrador é o personagem que figura no centro da empre
sa, apresentando  característica mais marcante sua  de 
chefia, de modo que os demais colaboradores da empresa 
se aos seus comandos e á sua política empresarial. Na sociedade 
anónima, a  compete, conforme dispuser o estatuto, ao 
Conselho de Administragáo e á diretoria, ou somente  essa última.4 

Obrigatório para as companhias abertas e facultativo para as fe
chadas, o Conselho de Administragáo é um  de  cole
giada, constituido por, no mínimo, tres membros eleitos em 

  com prazo de gestáo determinado, sendo facultativa a re-
 Compete ao Conselho tragar a  geral dos negocios 

da companhia, que deverá, obviamente, coadunar com o objeto da 
sociedade a que se  todos os colaboradores,  incluida a 
diretoria. Com poderes para eleger  destituir os membros da diretoria, 
o Conselho de Administragáo  nao somente como  estrutura-
dor, ditando as regras gerais dos negocios, como também fiscalizador 
dos relatórios e das contas apresentadas pela diretoria, dependendo da 
sua  (se o contrário nao dispuser o estatuto) a  dos 
bens do ativo permanente, a constituigao de ónus reais e a prestagáo 
de garantías a obrigagóes de terceiros.6 Vale lembrar que para o Con
selho de Administragáo só podem ser eleitos acionistas, conforme 
preconiza o art. 146. 

Lei n. 6.404/76, art.  Vale lembrar que no caso de firma fechada, caberá somente á 
diretoria. 

 6.404/76, art. 138. 
 Lei n. 6.404/76, art. 142. 
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A diretoria é o  executivo da sociedade, representando-a 
no mundo dos negocios  praticando todos os atos necessários ao seu 
funcionamento.7 Seus membros  eleitos pelo Conselho de Admi
nistragáo. Porém, diferentemente do que ocorre com esse  da 
sociedade, os membros da diretoria podem ser recrutados entre socios 
e pessoas estranhas ao quadro associativo, inclusive empregados.8 

Digno de nota, ainda, que os membros da diretoria, tanto da 
companhia de capital aberto quanto fechado, sáo representantes  
natos da sociedade, de modo que respondem ativa e passivamente 
pelos atos  da sociedade tanto na esfera civil quanto criminal. 

4. DAS  DO ADMINISTRADOR  
SOCIEDADES  

As obrigagoes contraídas pelo adrninistrador,  virtude de ato 
regular de gestáo, sáo de  exclusiva da  

Depreende-se do disposto que a companhia responderá, dessa forma, 
com o seu respectivo patrimonio pelos atos do administrador.10 E o 
que ensina Fran Martins, discorrendo acerca do tema: "Como gestor 
da sociedade, o administrador  atos  de administragáo, 

 assim, com que a pessoa jurídica desempenhe suas atividades 
como entidade que possui patrimonio próprio. Por tal razáo, as obri
gagoes que o administrador contrai em  da sociedade ou em vir
tude de ato regular de gestáo sáo de responsabilidade da pessoa jurídi
ca, que atoa através de seus administradores. A vontade expressa pelos 
administradores, quando realizam atos  relativos á  da 
sociedade, é a vontade da pessoa jurídica, nao a sua própria, donde 
poder o interesse da pessoa jurídica ultrapassar ou contrariar, mesmo, 
os interesses particulares dos administradores. Em se tratando de 
pessoas diferentes, com patrimonios diversos, sempre que o adminis
trador  a obrigagáo em nome da sociedade, em virtude de ato 
regular de gestáo, estará obligando a sociedade nao a si próprio, pois 

 está exprimindo a  

Importante destacar que diversa é a situagáo da sociedade que 

 Lei n. 6.404/76, art. 144. 
 Lei n.   
 Lei n. 6.404/76, art. 158. 
 Isso, obviamente, após a  da sociedade, com o arquivamento dos seus atos cons

titutivos na Junta Comercial, quando entao a companhia adquire personalidade jurídica. 
 MARTINS, Fran  ALMEIDA, Amador Paes de. ob. cit. p. 75-76. 
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nao tenha ultimado os seus atos constitutivos ou nao tenha providen
 o  na Junta Comercial. Nesse caso, o administra

dor é solidariamente responsável pelas obrigagóes sociais, responden-
do, inclusive, pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento 
das formalidades complementares á constituigao da  

Porém, constituida regularmente a companhia, responderá ci
vilmente o administrador se agir, dentro de suas  ou pode
res, com culpa ou dolo, com  á lei ou ao  A respon-
sablidade, nesse  é pessoal, tornando-se solidária com outros 
administradores, se conivente, negligente ou se dos atos ilícitos tiver 
conhecimento, nada fazendo para impedir sua prática ou  
Esta última providencia pode ser tomada consignando sua discordan
cia na ata de  do Conselho de Administragáo ou da diretoria de 
que faga parte, ou  dé ciencia imediata e por escrito ao  da 
administragáo, ao Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou  

 geral.14 

4.1. DA  PARA ACIONAR   

 sáo as agoes a serem  contra o administrador que pra-
tique atos lesivos á sociedade e a terceiros: a agao social e a agao individual. 

A primeira, como ensina Sampaio de Lacerda, "é aquela que 
tem relagáo direta com os interesses da própria sociedade".  segunda 
é  a ser proposta pelo acionista ou por terceiro se diretamente 

  os prejudicados por ato do  

A  ativa para propor  de responsabilidade civil 
contra o administrador é, em principio, da companhia.16 A deliberagáo 
pode ser tomada em assembléia geral ordinaria ou extraordinaria. De
liberada a propositura da  de  civil e nao proposta no prazo 
de tres meses, o acionista poderá  Caso a assembléia geral con
cluir pela nao  da  esta poderá ser proposta por acio-

 que representem cinco por cento, pelo menos, do capital social. 
Na agao social, proposta pela companhia ou por acionistas que 

representem cinco por cento do capital social, os valores obtidos a 

  n.  art. 99. 
    art. 158. 
    art.  § 1". 
 SAMPAIO DE LACERDA, J. C. apud ALMEIDA, Amador Paes de. ob. cit. p. 79. 
 Lei n. 6.404/76, art.   
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título de ressarcimento sáo destinados á própria companhia, indeniza-
do o acionista pelas despesas decorrentes da propositura da  

A  individual contra o administrador pode ser intentada 
pelo acionista ou por terceiro, desde que diretamente prejudicados por 
ato do  

5. DA  SOCIAL DA EMPRESA 

Muito se tem falado da  social empresarial, mas ainda há 
duvidas a respeito desse "novo" senso de responsabilidade e gestáo 
ética.  apenas a idéia de que tal fungáo se traduz em um ele
mento permanente da estrutura societaria, mas ainda nao parece haver 
urna  e mesmo  precisa acerca do assunto . 

• . A lei que dispoe sobre a sociedade por   seu artigo'  
em  referente aos deveres e responsabilidades do administrador, 
dispoe que o mesmo deve  as  que a lei e o estatuto 

 conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfei-
tas as exigencias do bem público e  social da empresa. 

Como bem lembra Wilson de Souza Campos Batalha, o texto 
do artigo 154 denota nítida tendencia institucionalista, aludindo a 
questoes referentes ás exigencias do bem público e da  social da 
empresa, conceitos flexíveis,  jurídicos que se prestam a 
urna  gama de interpretagoes relativamente subjetivas.19 Real
mente, nao se trata de um conceito rígido, e  de urna idéia 

 capaz de variar no  e no espago, indicando diretrizes genéri
cas concernentes   

É bastante controversa a discussáo relativa ao cumprimento de 
urna fungáo social pela empresa, sendo expressivo o entendimento de 
que essa   seu papel ético e social ao tempo em que 

 em  efetivas as prescrigoes da lei em todas as esferas 
por  alcangadas. Destarte, cumprindo-se as normas   
atendidos todos os preceitos da ética empresarial.  para ou
tros, a fungáo social implicaría nos próprios empregos e lucros gera
dos pela companhia. 

Essa nogáo provavelmente pode ser atribuida á abrangéncia dos 

'  n. 6.404/76, art. 159, § 5". 
 Lei n. 6.404/76, art. 159,  7". 
BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentarios á Lei das Sociedades Anónimas. Rio 
de Janeiro: Forense, 1977. v. 2. 
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estatutos  em vigor e  minuciosidades que  Sáo tan
tas as exigencias  que o cumprimento das  pela empresa 
parece tornar-se suficiente.  que  vezes passa despercebido, 
porém, é que o fiel cumprimento ás exigencias  nao afasta a 
vulnerabilidade dessa  no plano  e,  
no plano social. 

Urna administragáo ética extrapola as relagoes da empresa com 
o Estado. Esta deve elaborar urna série de preceitos e condutas a serem 
cumplidos formalmente, bem como difundir esses valores sociais. Pela 
forma como  inseridas no plano económico e social e pela deter
minante capacidade de  as empresas  legítimas 
representantes do  e universal processo de  de condutas 
éticas e sociais. Além do que, a efetiva cobranga de todos os públicos 
alcangados pelas  empresariais possibilita a  de agoes de 
cobranga no caso de nao satisfagáo dos interesses particularizados ou 
difusos de cada urna das partes direta ou indiretamente afetadas. 

 pois, que o atual conceito de responsabilidade 
ético-social da empresa   na  de interesses priva
dos, públicos e sociais, indispensáveis para a  da boa 

 da empresa junto ao público a que esta se dirige. 
Para melhor delimitagáo   do tema,  

tres estágios do processo de responsabilidade empresarial.   
diz respeito ás atividades regulares da empresa,   
aspectos relacionados á seguranga e á saúde dos empregados, bem 
como a qualidade do ambiente de trabalho.  segundo estágio da res
ponsabilidade refere-se aos encargos advindos de possíveis prejuízos 
ao meio ambiente  uso  de recursos naturais, entre 
outros), á sociedade (como  excessivas) e aos próprios 
sumidores (como a seguranga dos produtos).  terceiro e mais abran-
gente estágio diz respeito á sociedade de um modo geral,  sendo 
abrangidas questoes relativas ao bem estar social, como filantropía e 
investimentos sociais.20 

Importante questao e que nao  deixar de mencionar 
refere-se ao caráter lucrativo da  empresarial, mais precisa
mente da sociedade anónima, objeto de nosso estudo. A empresa de
pende, fundamentalmente, da  de lucros para sobreviven 

Essas idéias  da  de  social da empresa de Marcelo Barroso, dispos
tas em artigo intitulado Um Retrato da Responsabilidade Social. Gazeta Mercantil,  de 

 de 2001. 
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Dessa forma, o resguardo dos interesses corporativos dos acionistas 
que a constituem e a busca do lucro  imperativos de fún-

 ética, pilares de  do mundo corporativo, po-
dendo ser incluidos entre os  dos deveres éticos de seus ad
ministradores. A esses requisitos éticos, interpostos no primeiro plano 
de   a obrigatoriedade de serem os 

 cumplidos sob a égide dos preceitos  iniciando-se com 
isso a série de fatores responsáveis pelo fundamento ético-social da 
empresa. 

6. DA POSSIBILIDADE DE  DOS 
ADMINISTRADORES DE  PELO 
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DA  SOCIAL DA 
 

Definidos os tres estágios de responsabilidade empresarial, cabe 
agora delimitar até que ponto pode e deve haver  
pelo descumprimento da fungáo social da empresa,  quando 
se trata da  dos administradores de sociedades. 

Assunto já bastante discutido na doutrina diz respeito á respon
sabilizagáo por falta do cumprimento do objeto social da companhia. 
A responsabilidade do administrador pelo nao cumprimento  fungáo 
social é assunto novo e ainda bastante controverso, havendo quem 
entenda nao haver possibilidade de responsabilizagáo por esse tipo de 
ato ou omissáo. 

A questao, porém, já vem sendo discutida com urna certa fre-
qüéncia, principalmente no  empresarial e, há  tempo, 
também na esfera jurídica. Temos no direito norte americano urna 
discussáo mais sólida acerca desse "novo" tipo de responsabilidade,  
existindo naquele país um grande número de processos contra direto-
res e  pelo nao cumprimento de urna gestáo ética, tanto é que a 
cobertura no seguro de responsabilidade desses administradores tem 
se tornado um assunto de demasiada importancia para as corporagoes 
 

No Brasil, a  com a fungáo ética e social da ativi
 empresarial tem levado ao  da responsabilidade dos 

administradores nos últimos anos.  urna significativa trans-
 em textos  recentes, editadas tomando-se como base o 

direito comparado e tendencias modernas e universais que dispoes 
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sobre a materia como o  de  antitruste assinado entre 
Brasil e Estados Unidos no dia 26 de  de 1999. 

A atual tendencia de  dos administradores de 
sociedades por fatos que  contra a ética e a fungáo social da 

 empresarial é da mais profunda relevancia, pois suas de-
cisoes  todo o bem estar social,  incluidos desde condigóes de 
trabalho dos seus empregados, consumidores, meio ambiente e mesmo 
em um aspecto mais ampio, o mercado de capitais com reflexos na 
própria economia do país. 

Deve caber ao administrador, portanto,  para que a empresa 
efetivamente  sua fungáo social, dirigindo sua administragáo 
nao apenas aos interesses meramente lucrativos da companhia, mas 
também tendo em vista as aspiragóes de toda a comunidade que direta 
ou indiretamente  e  submete-se aos resul
tados da  empresarial. 

A própria legislagáo brasileira, em  aspectos, tem corro
borado com essa nova idéia de responsabilizagáo.  Código de Defesa 
do Consumidor - Lei n. 8.078/90 - e a nova Lei Antritruste assinalam 
a existencia da responsabilidade objetiva  os administradores, 
fator que exclui a necessidade de dolo ou culpa dessas pessoas para 
que possa haver urna efetiva responsabilizagáo. 

7. CONCLUSÁO 

Nao obstante ainda haja quem conteste a necessidade e possibi
lidade de urna concreta participagáo da empresa no seio da comunida
de, temos que prevalece a atual e universal tendencia de se administrar 
seguindo os parámetros de urna gestáo ética voltada para o social, 
discordando que a fungáo da empresa moderna restrinja-se ao mero 
caráter lucrativo. 

Tendo em conta a grandiosidade dessa  e os reflexos 
advindos de sua  bem como o poder e enorme campo de 
influencia daqueles que a administram, sente-se hoje a necessidade de 
se  a responsabilizagáo  que  o poder de 
decisao dentro das companhias. Nao apenas por atos caracterizadores 
de culpa ou dolo ou descumprimento da lei ou estatuto social, mas 
também por agoes ou  que atentem contra a gestáo ética e 
social das empresas pelas quais  Alguns dispositivos  
tém dado respaldo a essa  caso do Código do Consumidor e da 
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nova Lei Antitruste que  a responsabilidade objetiva para os 
atos dos administradores. 

Mesmo com urna presente  relativa a essa  
o assunto ainda nao foi satisfatoriamente considerado, resultando 
 dúvidas  concernentes a esse tipo de  Espe-
ra-se que o crescente débate relativo ao tema possibilite o  
de novas posigoes e opinioes, que apenas contribuiráo para o desen
volvimento e aperfeigoamento da  
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