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O tema da responsabilidade dos administradores de empresas tem se destacado bastante nos 
últimos anos. Mais especificamente, o receio dos administradores com sua possível 
responsabilidade parece ter aumentado. Temos a impressão de que dois motivos contribuíram 
com isso. Primeiro, interpretações apressadas do Código Civil de 2002 indicavam que novas e 
temidas formas de responsabilidade aguardavam os administradores. Segundo, notícias e 
seminários diversos chamaram muita atenção para o tema.  
 
É verdade que leis diversas estabelecem variadas formas de responsabilidade que podem atingir o 
administrador. Isso inclui leis societárias, fiscais, ambientais e até penais, entre outras. Mas há 
um ponto comum a todas essas formas de responsabilidade que não pode ser esquecido. A 
responsabilidade não decorre do simples fato de ser administrador, mas sim da conduta efetiva 
adotada durante a condução da empresa.  
 
O grande receio que temos observado entre os administradores seria decorrente de uma 
responsabilidade geral e inerente ao cargo. Cabe a nós, advogados, esclarecer que o grau de 
responsabilidade é diretamente relacionado à seriedade e diligência adotados no exercício das 
funções -depende do próprio administrador.  
 
A lei penal talvez seja o exemplo mais fácil. Qualquer condenação penal depende do acusado ter 
efetivamente praticado o ato tipificado como crime na lei. Ou seja, a culpa (em sentido amplo) é 
requisito indispensável. Assim, mesmo que exista, em tese, responsabilidade penal decorrente de 
atos de administração de uma empresa, nunca haverá responsabilidade efetiva se o administrador 
não praticar o ato criminoso. Mas o conceito vale também para outras formas de 
responsabilidade.  
 
No campo societário, por exemplo, a responsabilidade está muito ligada ao conceito de diligência 
empregada pelo homem médio na condução de seus próprios negócios. A idéia não é tão vaga 
quanto parece. Vamos imaginar que a conta de luz na sua residência de repente apareça com um 
aumento de 130% com relação ao período anterior. É natural que você queira averiguar o motivo. 
Essa mesma atitude deve prevalecer em todos negócios sociais. Dessa forma, o administrador 
tem que conhecer e se assegurar da boa qualidade das demonstrações financeiras, não pode se 
omitir quando algum contrato lhe parecer incorreto, deve ser leal à empresa, e assim por diante. 
Ao agir dessa forma, o administrador reduz o risco ao qual estaria exposto.  
 
Nunca é demais frisar que uma conduta passiva não é aceitável. O administrador não pode se 
eximir de responsabilidade alegando distância dos fatos quando lhe competia estar próximo. A 
conduta esperada é ativa, cuidadosa e atenta aos interesses da empresa, sendo tal conduta o 
melhor antídoto para a preocupação com a responsabilidade.  
 
Independentemente das diversas particularidades encontradas nas possíveis formas de 
responsabilidade dos administradores, uma conclusão geral pode ser apontada: "o administrador 
só será responsável quando for irresponsável". Com isso em mente, administradores sérios devem 
se sentir tranqüilos para realizar seu trabalho e colaborar com o sucesso da empresas.  
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