
CÓDIGO CIVIL       Muitas empresas não levam em conta mudanças na lei

Administradores enfrentam
risco de responsabilização

s bens particulares de administra-
dores de empresas, limitadas ou
sociedades anônimas, poderão
ser penhoradas pela Justiça, caso
a organização não tenha bens pa-
trimoniais suficientes para pagar

dívidas. A chamada teoria da "desconsi-
deração da personalidade jurídica", que
ganhou força com o novo Código Civil,
prevê a responsabilização dos próprios
administradores.

Segundo o advogado Manoel Ignácio
Torres Monteiro, do escritório Stuber Ad-
vogados Associados, porém, muitos ad-
ministradores ainda não tomaram as pro-
vidências necessárias para evitar proble-
mas mais sérios e poderão ser alvo de
ações judiciais.

- Os administradores devem ficar aten-
tos, quando conduzirem os negócios so-
ciais. Operações comuns no mercado,
mas consideradas irregulares, como a
compra de um helicóptero ou de uma ca-
sa de veraneio em nome da empresa, mas
para uso do sócio, pode gerar um proble-
ma muito sério para o gerente que liberou

e assinou os cheques para a aquisição.
Autorizar a compra já torna o gerente res-
ponsável, caso a empresa não tenha bens
para pagar aos credores. Poderão respon-
der com seus patrimônios pessoais - aler-
ta Manoel Ignácio Torres Monteiro.

EXECUTIVO DEVE DOCUMENTAR
ORDEM SUPERIOR IRREGULAR

Ele lembra que a situação é ainda mais
complexa, porque um funcionário dificil-
mente se recusa a executar ordens de seu
empregador ou de superiores hierárqui-
cos, mesmo em operações mais comple-
xas e arriscadas.

- Uma das formas de evitar que o admi-
nistrador seja responsabilizado por atos
irregulares da empresa é obter uma deli-
beração expressa dos acionistas e sócios
para a operação, por exemplo, de compra
de uma casa de praia. Isto dá uma segu-
rança muito maior, por escrito - reco-
menda o advogado.

Manoel Torres Monteiro também reco-
menda que o administrador, caso verifi-
que que a operação é irregular, registre
em ata a sua manifestação de contrarie-

dade ao que está sendo obrigado a fazer.
- Que fique também isto escrito, pois é

importante não apenas mostrar que a
coisa é irregular, como também expressar
a oposição à transação. Isto terá força em
juízo na hora de uma possível responsabi-
lização do administrador pelos credores,
que poderão alegar que uma empresa não
tem dinheiro para pagar as dívidas, por-
que comprou bens não relacionados a
suas atividades, um desvio de finalidade -
explica Torres Monteiro.

Outro advogado, Luiz Vicente da Cos-
ta, também recomenda muito cuidado
por parte de funcionários que tenham
algum cargo de certa responsabilidade -
que demande suas assinaturas em ope-
rações diárias -, quando tiverem que
enfrentar o problema de uma compra
irregular.

- O Código mudou e agora é muito
mais fácil os bens pessoais de uma pessoa
serem alvo de penhora. Por isto, os fun-
cionários como gerentes ou supervisores,
por exemplo, não podem ser ingênuos,
quando forem requeridas suas assinatu-
ras em compras estranhas às atividades
diárias da empresa- conclui.
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