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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa em sua primeira parte as sociedades por ações, apresentando sua 

definição, estrutura orgânica e destrinchando, em especial, os órgãos de administração, 

com a delimitação de suas respectivas funções, atribuições e papéis. Delimitada a questão 

estrutural referente à administração de companhias são analisados propriamente os deveres 

impostos aos administradores de sociedades por ações, definindo-se cada um dos deveres 

legalmente previstos, bem como descrevendo as condutas esperadas dos administradores e 

respectivas consequências legais referentes a comportamentos diversos daqueles impostos 

pelos deveres. O trabalho define, ainda, o regime de responsabilidade civil a que estão 

sujeitos os administradores de sociedades por ações, bem como as respectivas esferas em 

que dita responsabilidade civil pode aflorar (relações entre, de um lado, administradores e, 

de outro, companhia, acionistas e terceiros), tudo de acordo com os ditames instituídos pela 

Lei 6.404/76 (“LSA”). Por fim, busca-se definir as hipóteses de exoneração da 

responsabilidade civil de administradores de companhias, especialmente para a finalidade 

de que seja gerada segurança jurídica aos atores que desempenham essa primordial função 

em nossa sociedade.  

 

Palavras-chave: Administradores, companhias, deveres, responsabilidade civil. 
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ABSTRACT 

 

 

This work analyzes in its first part the corporations, presenting its definition, organic 

structure and unraveling, in particular, the administrative bodies, with the delineation of 

their respective functions, responsibilities and main issues. Bounded the structural matters 

concerning the administration of companies, this work analyzes specifically the duties 

imposed on directors and officers, setting up each of the legally prescribed duties, as well 

as describing the conduct expected of directors and officers and the legal consequences if 

their conduct is differently than those imposed by law. This work also defines the system 

of civil liability to which are subjected the directors and officers of a company, and their 

respective spheres in which such liability may emerge (relations between, in one hand, 

directors and officers, and in other hand, company, shareholders and third parties), all in 

accordance with the dictates imposed by Law No. 6.404/76 (“LSA”). Finally, this works 

seeks to define the main causes of release from civil liability of directors and officers of 

companies, especially for the purpose of legal stability that should have these directors and 

officers of companies that play a primary role in our society. 

 

Keywords: Management, companies, duties, civil liability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“A sociedade anônima representa, pois, um dos instrumentos jurídicos 

típicos da economia moderna, e uma espécie de microcosmo jurídico, 

singularmente rico de problemas, que às vezes correspondem, em um 

campo mais limitado, a problemas de caráter bem mais geral”. 

(ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito 

comparado. 1ª reimpressão. São Paulo: Quorum, 2008, p. 503)  

 

“O sistema de responsabilidade dos administradores das companhias 

apresenta-se, juntamente com os deveres que lhes são impostos, como 

freio e contrapeso à liberdade de atuação e aos amplos poderes que são 

conferidos aos administradores pela LSA”. 

(CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. § 300 - Responsabilidade dos 

Administradores in Direito das companhias. Obra coordenada por Alfredo 

Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009, p. 1199) 

 

Grandes empresas tendem a acarretar sensíveis modificações nas sociedades em que 

desenvolvem suas atividades, seja em virtude do impacto que a atividade causa nas 

respectivas comunidades1, seja em virtude da participação das comunidades na própria 

atividade empresarial (e.g. por meio de trabalhadores, fornecedores, entre outros). 

 

No contexto das grandes empresas, não se pode deixar de notar, desde logo, que 

empreendimentos empresariais de grandes proporções usualmente necessitam de recursos 

provindos de variadas fontes. O veículo jurídico mais adequado para desenvolver negócios 

de grandes proporções, com capacidade de realizar captação de recursos de muitos 

investidores em benefício da atividade, sem a necessidade de que tais investidores 

participem da administração, é a sociedade por ações.  

                                                   
1 Em artigo recente, Eli Loria e Hélio Rubens de Oliveira Mendes fazem referência à importância da 
sociedade por ações como instrumento condutor do capitalismo moderno: “Não há dúvidas da importância 
das sociedades anônimas como instrumento condutor do capitalismo moderno: é inegável a sua referência no 
fenômeno da transnacionalidade do empreendedorismo atual, bem como da inter-relação econômica (para o 
bem e para o mal) dos países do globo”. (LORIA, Eli; MENDES, Hélio Rubens de Oliveira. A formação 
histórica da sociedade anônima e sua contribuição para o desenvolvimento econômico. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais vol. 15, n. 56. São Paulo, abr./jun. de 2012, p. 248) 
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É o comando das sociedades por ações que irá definir o rumo de atuação de tal tipo 

societário e, consequentemente, dos investimentos alocados por muitos poupadores. Esse 

comando é exercido pelos administradores de companhias. São os administradores que 

tomam as decisões de negócios e definem a política de atuação empresarial. Assim, o 

impacto da atuação dos administradores tende a gerar consequências relevantes para a 

sociedade moderna2. Tal realidade é tão marcante que é comum afirmar-se que o poder da 

empresa, principalmente no caso das sociedades por ações, está centrado nos 

administradores3. 

 

Este estudo tem por objetivo tratar dos deveres impostos aos administradores de sociedades 

por ações, bem como do regime de responsabilidade civil a que estão sujeitos tais 

administradores na hipótese de que atos faltosos seus causem danos à companhia, aos 

acionistas ou a terceiros. A tarefa não é fácil, especialmente em razão da amplitude dos 

debates doutrinário e jurisprudencial que têm ocorrido no contexto das mencionadas 

questões. 

 

Ao tratar do sistema de responsabilidade civil de administradores, especialmente no que 

diz respeito àqueles administradores que exercem suas atribuições em companhias abertas, 

Nelson Eizirik atesta tratar-se de assunto de interesse público: “Assim, os interesses em 

causa na Companhia Aberta não são privativos dos acionistas. Há um interesse público na 

atuação da companhia aberta, dada a captação da economia popular por ela realizada. 

Justifica-se, portanto, a existência de normas específicas quanto à responsabilidade civil 

dos administradores de companhias abertas, assim como um sistema de fiscalização 

permanente exercido pela CVM, particularmente no que toca à divulgação de informações 

sobre tais companhias. De tal fato deve decorrer, ademais, um maior rigor na apreciação 

da responsabilidade do administrador de companhia aberta, posto que, similarmente ao 

que ocorre com o administrador de instituição financeira, é ele uma espécie de ‘gestor’ de 

recursos de terceiros” 4. 
  

                                                   
2 Orlando Gomes ressalta a importância da atuação e os poderes acumulados pelos administradores de 
companhias: “Consumada a cisão entre propriedade e gestão, os administradores das sociedades anônimas, 
não só ocuparam posição-chave na vida econômica das comunidades, como vieram a acumular poderes 
imensos por lidarem com interesses de numerosas pessoas”. (GOMES, Orlando. Responsabilidade dos 
administradores de sociedades por ações. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro n. 
8. São Paulo: RT, 1972, p. 11)  
3 “Os administradores exercem, na verdade, o poder na empresa – na célula base da economia e, portanto, 
numa das componentes fundamentais da vida da humanidade. (...). Aliás, na generalidade dos países 
ocidentais, a sociedade anónima é a forma mais generalizada das grandes empresas. E, nas sociedades 
anónimas, quem exerce, de facto o poder empresarial são, sobretudo, os administradores”. (CORREIA, Luís 
Brito. Os administradores de sociedades anônimas. Coimbra: Almedina, 1993, pp. 19 e 22) 
4 EIZIRIK, Nelson. Responsabilidade civil e administrativa do diretor de companhia aberta. Revista de 
Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro n. 56. São Paulo: RT, out./dez. de 1984, pp. 47-48. 
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Com isso, à busca de atingir os objetivos do trabalho, o estudo foi dividido da seguinte 

maneira: (i) no capítulo segundo serão abordados (i.a) aspectos gerais relacionados à 

estrutura organizacional das companhias, (i.b) as características dos órgãos componentes 

da administração, e (i.c) a natureza do vínculo entre administradores de companhias e as 

sociedades por ações; (ii)  no capítulo terceiro, serão abordados (ii.a) o contexto e a 

importância dos deveres impostos aos administradores de companhias e (ii.b) os deveres 

impostos a administradores de companhias; (iii)  no capítulo quarto serão tratadas (iii.a) as 

esferas de responsabilidade civil às quais os administradores podem vir a responder e (iii.b) 

as questões relativas à responsabilidade contratual ou aquiliana a que estão submetidos os 

administradores de companhias; e (iv) no capítulo quinto serão tratadas as questões (iv.a) 

das condutas antijurídicas e da culpabilidade dos administradores, (iv.b) dos danos cuja 

reparação é possível, (iv.c) do nexo de causalidade entre ato faltoso da administração e 

respectivo prejuízo, (iv.d) da responsabilidade individual e solidária dos administradores e 

suas respectivas hipóteses, e, finalmente, (iv.e) das formas de exoneração da 

responsabilidade civil dos administradores.  

 

Estudados os mencionados itens teremos a pretensão de concluir o trabalho, avaliando o 

estado atual de nosso ordenamento jurídico nesse particular (i.e. deveres e responsabilidade 

civil) e, quem sabe, verificando questões nas quais nossa legislação societária pode evoluir. 

 

Sem a pretensão de encerrar o assunto este trabalho pretende apenas contribuir para o 

aperfeiçoamento do tema, especialmente em razão da importância que as organizações 

empresariais têm na sociedade contemporânea e do papel fundamental exercido por 

administradores de companhias nesse contexto. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

As sociedades por ações são veículos jurídicos de importância indiscutível, conforme já 

demonstrado neste trabalho. Isso ocorre não apenas em nosso sistema jurídico como 

também na grande maioria dos sistemas jurídicos desenvolvidos. Trata-se da forma jurídica 

consagradamente adotada para a realização dos maiores e mais imponentes 

empreendimentos já levados a termo. É, portanto, inegável a importância de estudos 

relacionados a tal estrutura jurídica. 

 

Como visto no decorrer deste trabalho, no comando efetivo e diário de tais veículos 

jurídicos estão os administradores das sociedades por ações. São eles os agentes que tocam 

e gerem o negócio diariamente. Portanto, os comportamentos de tais administradores na 

gestão social tendem a definir os rumos a serem seguidos pelas companhias. Nesse sentido, 

é também indiscutível a importância do estudo do tema desenvolvido neste trabalho, pois é 

partindo do comportamento dos administradores que as sociedades por ações realizarão 

seus respectivos objetos, sendo certo que os diversos envolvidos no contexto das 

sociedades por ações podem ter ou não pretensões reparatórias contra os administradores, 

sempre derivadas de seus respectivos comportamentos e do cumprimento ou não dos 

deveres a eles legalmente impostos.  

 

A partir de tais colocações de caráter geral e também de tudo o quanto foi desenvolvido ao 

longo deste estudo é possível concluir o seguinte: 
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1. Estruturação e composição da administração de companhias. No Brasil adota-

se o sistema misto de estruturação da administração. Ou seja, sociedades por ações podem 

adotar o sistema monista ou o dualista de estruturação da administração. Assim, por 

determinação legal, a administração das sociedades por ações é composta por diretoria e 

conselho de administração, sendo certo que apenas a diretoria é de instalação obrigatória 

em todas as sociedades por ações. A instalação do conselho de administração é apenas 

obrigatória nas sociedades de capital aberto, de economia mista e de capital variável. A 

adoção desse sistema misto de estruturação da administração tende a propiciar que 

sociedades por ações mais modestas utilizem apenas a diretoria (sistema monista), 

enquanto sociedades por ações maiores e com empreendimentos mais vultosos podem 

utilizar o sistema dualista (composto por diretoria e conselho de administração). A adoção 

desse sistema misto tende a propiciar que mais sociedades adotem a forma de sociedades 

por ações, uma vez que a barreira referente aos custos de estruturação do negócio fica 

minimizada por meio da possibilidade de adoção do sistema monista de estruturação da 

administração. 

 

2. Tendência de criação de órgãos técnicos e consultivos auxiliares à 

administração. Embora haja clara tendência de que as sociedades por ações passem a criar 

órgãos técnicos e consultivos para auxiliar os administradores em suas tarefas, 

especialmente para a finalidade de aperfeiçoar suas técnicas relacionadas ao governo das 

sociedades (corporate governance), tais órgãos auxiliares não são propriamente 

componentes da administração das companhias. Exemplo marcante dessa tendência de 

criação de órgãos auxiliares tem sido observado no que diz respeito à criação de comitês de 

auditoria e de remuneração em nossas companhias, comportamento que é recomendado 

pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Vale salientar que os membros de tais 

órgãos técnicos e consultivos não são administradores de companhias, mas, por força do 

disposto no Art. 160 da LSA, têm a si aplicados os deveres e regime de responsabilidade 

civil a que estão submetidos os administradores de companhias. 
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3. Vínculo entre os administradores e as sociedades por ações. Os administradores 

e as sociedades por ações têm entre si um vínculo de natureza contratual. A relação jurídica 

é bilateral e por meio dela o administrador obriga-se a desempenhar uma atividade em 

favor da companhia, atividade que é composta por atos jurídicos e materiais. Dito contrato 

não exige forma determinada, pode ser oneroso ou gratuito e é permeado por deveres 

previstos em lei, impostos aos administradores. Seus atos de formação são a nomeação 

efetuada pela companhia (verdadeira proposta) e a respectiva aceitação do administrador, 

daí a bilateralidade. Em suma, trata-se do denominado contrato de administração, figura 

sui generis e específica. A natureza contratual desse vínculo gera especial consequência no 

que diz respeito ao regime de responsabilidade civil dos administradores perante a 

companhia, cuja natureza é a de responsabilidade contratual. 

 

4. Deveres impostos aos administradores de companhias. A LSA optou por 

descrever os deveres impostos aos administradores de maneira extensa. Os deveres 

constituem verdadeiro guia. Para isso, nossa lei delineou os deveres de duas maneiras: (i) 

na forma de cláusulas gerais; e (ii) na forma de proibições de determinados 

comportamentos. A combinação adotada por nossa lei acionária, verdadeiro critério misto 

de descrição de deveres, é salutar. A imposição de deveres por meio da descrição de 

cláusulas gerais tende a ser benéfica para o sistema na medida em que seria tarefa 

impossível contemplar proibições de todos os comportamentos indesejados dos 

administradores de sociedades por ações. A proibição de determinados comportamentos 

específicos também tende a ser benéfica para o sistema de modo a manter a atratividade de 

cargos de administração de companhias, uma vez que os interessados em exercê-los podem 

levar em conta tais proibições específicas como norte ao assumirem a tarefa de administrar 

sociedades por ações. Nesse sentido, o sistema previsto na LSA é considerado em sua 

grande maioria positivo, cabendo aos nossos Tribunais a tarefa de construir base 

jurisprudencial sólida a respeito do tema, o que ainda carece de desenvolvimento entre nós. 

 

5. A importância do dever de diligência. O dever de diligência determina que o 

administrador deve desempenhar suas atribuições com o cuidado e a diligência que homens 

ativos e probos empregam na administração de seus próprios negócios. A descrição do 

dever é ampla e tende a permear todos os demais deveres impostos a administradores de 

sociedades por ações. Trata-se, portanto, do dever central do sistema. Embora a construção 

legal seja bem posta, ainda faltam em nossos Tribunais julgados que permitam a 
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consolidação do dever de diligência do ponto de vista prático. Ou seja, faltam em nossos 

Tribunais julgados que descrevam os testes a que estão submetidos os administradores na 

avaliação de suas condutas concretas, como ocorre, por exemplo, no Reino Unido e nos 

Estados Unidos da América. Assim como mencionado no item imediatamente anterior, 

referente aos deveres de maneira geral, a construção de base jurisprudencial a respeito do 

tema é tarefa importantíssima e que tende a beneficiar sociedades por ações, 

administradores e investidores, pois a formação dessa base jurisprudencial poderá ser 

tomada como guia seguro de atuação em negócios no Brasil. 

 

6. O dever de lealdade e a sua crescente importância. O dever de lealdade é a 

manifestação concreta do princípio geral da boa-fé em direito societário. Trata-se de dever 

amplo que impõe aos administradores verdadeiro padrão de conduta. Assim sendo, e 

levando em consideração a importância que nossos Tribunais têm atribuído ao princípio 

geral da boa-fé na mais ampla gama de julgados, acreditamos que o dever de lealdade 

imposto aos administradores tende a ganhar maior importância na análise de casos 

práticos, sendo alçado a categoria similar àquela que é hoje ocupada pelo dever de 

diligência, como dever central do sistema. 

 

7. Dever de sigilo – tendência de aumento do número de casos de insider trading. 

O dever de sigilo é desdobramento do dever de lealdade e tem em sua disposição legal uma 

série de previsões relacionadas à proibição do insider trading. A democratização do 

mercado de capitais brasileiro tende a fazer com que surjam mais casos (judiciais e 

administrativos) relacionados a situações que lidem com tais proibições. O surgimento de 

tais casos tende a gerar efeito positivo no que diz respeito à criação de base jurisprudencial 

acerca dos deveres impostos a administradores de sociedades por ações, preocupação 

manifestada nos itens imediatamente anteriores desta conclusão. 

 

8. Carência de disposições específicas para regulamentação do dever de 

informação imposto a administradores de companhias fechadas. A dicção legal do 

artigo 157 da LSA tem aplicação limitada a administradores de companhias abertas. 

Administradores de companhias fechadas também têm o dever de prestar informações aos 

acionistas, mas tal dever está previsto de maneira esparsa na lei. O fato de inexistir 

previsão específica expressa tende a desestimular acionistas de companhias fechadas a 

requererem informações dos administradores, uma vez que a análise de incidência ou não 
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do dever de informar esparsamente previsto tende a demandar mais tempo e também mais 

custos. No mesmo sentido, o ajuizamento de ações que pretenda imputar responsabilidade 

a administradores de companhias fechadas com fundamento em violação do dever de 

informação também tende a ser baixo. Com isso, entendemos ser o caso de 

aperfeiçoamento da disposição legal em questão, impondo também a administradores de 

companhias fechadas dever específico expresso de prestar informações aos acionistas em 

casos específicos. 

 

9. Esferas de responsabilidade civil dos administradores. Administradores de 

sociedades por ações podem ter responsabilidade civil a si atribuída em três esferas de 

relações: (i) perante a sociedade; (ii) perante os acionistas; e (iii) perante terceiros. Quando 

respondem por prejuízos causados à sociedade os administradores têm responsabilidade 

civil de natureza contratual, uma vez que têm vínculo contratual prévio com a companhia 

(i.e. contrato de administração). Quando respondem por prejuízos causados a acionistas e a 

terceiros os administradores têm responsabilidade civil de natureza extracontratual, pois 

não possuem vínculos contratuais prévios com tais agentes. Embora haja diferença de 

classificação no tocante à natureza da responsabilidade civil dos administradores a 

depender da esfera (i.e. contratual ou aquiliana), devemos reafirmar que não há grandes 

diferenças práticas no que diz respeito à imputação de responsabilidade aos 

administradores em quaisquer dessas esferas. Isso porque a tendência atual da doutrina e da 

jurisprudência ao analisar casos que envolvem responsabilidade civil é a de centrar a 

análise na recomposição patrimonial da vítima e não na existência ou não de vínculo 

prévio entre o administrador e o respectivo prejudicado. 

 

10. A responsabilidade civil dos administradores tem natureza subjetiva. A 

responsabilidade civil dos administradores de sociedades por ações tem natureza subjetiva. 

Assim, para que seja imputada responsabilidade civil aos administradores devem estar 

necessariamente presentes os seguintes requisitos: (i) ato danoso (comissivo ou omissivo); 

(ii) dano (certo, atual e efetivo); (iii) nexo de causalidade entre o ato e o dano; (iv) culpa ou 

dolo do administrador (elemento volitivo). Não há entre nós hipótese em que a 

responsabilidade civil dos administradores tenha natureza de responsabilidade objetiva. 

Vale aqui salientar que a consequência imediata da previsão do inciso II do artigo 158 da 

LSA é apenas a inversão do ônus probatório em ações que pretendem imputar 

responsabilidade a administradores de companhias por atos irregulares de gestão 
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(administrador que procede com violação da lei ou do estatuto), sendo certo que a 

presunção contra o administrador pode ser afastada por meio de prova a ser por ele 

produzida em juízo, demonstrando eventual inexistência de responsabilidade civil. 

 

11. Dificuldade dos litígios relacionados à imputação de responsabilidade civil a 

administradores de companhias. Litígios que pretendem imputar responsabilidade civil a 

quem quer que seja têm como ponto central a instrução probatória. Não é diferente no que 

diz respeito à imputação de responsabilidade civil a administradores de companhias. Os 

filtros relacionados à comprovação de ato, dano, nexo causal e elemento volitivo são, 

portanto, o ponto central de litígios que pretendam imputar responsabilidade civil a 

administradores de sociedades por ações. Ações desse gênero tendem a ser de grande 

dificuldade, razão pela qual sua incidência em nossos Tribunais é baixa por natureza (em 

virtude de sua peculiar dificuldade). Além da natural dificuldade da produção da prova, 

não é demais ressaltar o efeito negativo do baixo sistema de incentivos para que acionistas 

ajuízem ações sociais que pretendam imputar responsabilidade civil a administradores de 

companhias, uma vez que (i) os custos de seu ajuizamento devem ser arcados pelos 

acionistas de partida (e.g. custas judiciais, contratação de advogados) e (ii) os resultados de 

eventual julgamento favorável são destinados à recomposição do patrimônio social, não 

tendo o acionista que ajuíza a ação benefício imediato e direto pelo resultado positivo do 

litígio. A eventual modificação do sistema de incentivos aos acionistas, especialmente no 

que diz respeito à geração de benefícios diretos ao acionista que ajuizar ação social 

vencedora, tende a beneficiar a criação da necessária base jurisprudencial a respeito da 

responsabilidade civil de administradores de companhias. Nesse particular, portanto, 

eventual modificação legislativa poderia ser salutar. 

 

12. Comportamento positivo é exigido do administrador que participa de 

deliberação colegiada ou que sabe de ilícito na iminência de ser praticado para ilidir 

sua responsabilidade. Administrador que participa de órgão que tem por natureza 

deliberação colegiada ou que sabe de ilícito na iminência de ser praticado e pretenda 

eximir-se de eventual responsabilidade civil tem o dever de praticar ato comissivo (i.e. 

deve consignar sua divergência por escrito em relação ao ato danoso ou informar o 

conselho fiscal ou a assembleia geral a respeito do ilícito, respectivamente). O modo como 

a lei regulou essas questões é salutar e premia aquele administrador que tem 

comportamento ativo e probo, participando diligentemente de suas funções no 

cumprimento de suas atribuições. 
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13. A exoneração da responsabilidade civil de administradores de companhias 

pelo perdão judicial. O sistema brasileiro contempla previsão que permite ao juiz 

encarregado do julgamento de ação de responsabilidade civil contra administrador eximir o 

administrador do dever de indenizar se estiver convencido de que o administrador, mesmo 

sendo culpável e tendo causado danos, agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia 

(art. 159, § 6°, da LSA). Frise-se que a avaliação judicial a respeito da possibilidade ou não 

de aplicação de tal dispositivo somente pode ocorrer após a instrução. Nesse sentido, 

parece-nos que a previsão legal é infeliz, (i) seja porque permite a exoneração de pessoa 

culpável e que causa dano à companhia, o que é indesejado pelo sistema de maneira geral, 

(ii) seja porque deixa ao alvitre dos juízes, nem sempre habituados a questões de direito 

empresarial, papel interpretativo excessivamente aberto e que pode gerar insegurança 

jurídica e desincentivo ainda maior para o ajuizamento de ações que pretendam imputar 

responsabilidade civil a administradores. 

 

14. O importante papel do quitus. As contas da administração e as demonstrações 

financeiras da companhia devem ser analisadas e aprovadas ou não, com ou sem ressalvas, 

em assembleia geral (arts. 133 e 134 da LSA). A lei prevê prazos e formas de análise dos 

documentos e informações a serem prestados pelos administradores, bem como hipóteses 

em que a companhia pode, após a assembleia, resguardar eventual pretensão reparatória 

sua contra os administradores (i.e. não aprovação das contas e demonstrações financeiras 

ou, ainda, confecção de ressalva expressa a respeito de particularidades das contas e 

demonstrações financeiras). A deliberação a respeito das contas e demonstrações 

financeiras é ato importantíssimo da vida societária e deve ser tomada pelos acionistas 

como tal, sendo certo que há formas legais expressas para que a companhia resguarde 

eventual pretensão reparatória sua contra os administradores mesmo no caso de aprovação 

das contas e demonstrações financeiras (i.e. ressalva expressa). Além disso, a eventual 

liberação dos administradores somente ocorre por meio de ato dúplice de aprovação (das 

contas e demonstrações financeiras). Com isso, lembrando ainda que a eventual aprovação 

sem ressalvas das contas e demonstrações financeiras causa impossibilidade de que apenas 

a companhia ajuíze ação de responsabilidade civil contra os administradores, estando 

preservadas eventuais ações individuais dos acionistas (art. 159, § 7°, da LSA), parece-nos 

que o efeito liberatório do quitus no que tange à responsabilidade civil de administradores 

perante a companhia é salutar especialmente para (i) proteger administradores que 
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empenham sua reputação e nome em favor das companhias e respectivos negócios sociais 

e (ii) manter a atratividade dos cargos de administração para que pessoas ativas e probas 

exerçam tais cargos em benefício de nossa atividade econômica. Não é demais ressaltar 

que mesmo tendo havido o quitus, na hipótese de que eventualmente a companhia tenha a 

si revelada eventual pretensão contra o administrador, ainda há remédio jurídico disponível 

para que a companhia venha eventualmente a perseguir pretensão reparatória contra os 

administradores (i.e. ajuizamento de ação que pretenda anular tal ato, cuja dificuldade é 

notória, mas a viabilidade de exercício está preservada no sistema), fato que também 

beneficia a manutenção liberatória do quitus. 

 

15. Especialização do Poder Judiciário. Apurar se determinado ato de administrador 

causou ou não dano à companhia tende a depender de conhecimentos específicos, seja sob 

a ótica do direito de empresa, seja do ponto de vista financeiro (especialmente no que diz 

respeito à análise de contas da administração e demonstrações financeiras). Assim, e 

considerando a necessidade de criação de base jurisprudencial a respeito do tema de 

estudo, é salutar a criação de Varas e Câmaras especializadas em direito de empresa para a 

análise de casos que digam respeito à responsabilidade civil de administradores de 

companhias. Iniciativas como a do Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou Câmara 

especializada em direito de empresa, devem ser seguidas de modo que o sistema jurídico 

em sua integralidade tenda a ser beneficiado. 
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