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DIRETOR ESTATUTÁRIO DIRETOR EMPREGADO

Contratado para exercer o cargo de Diretor
Estatutário pelo período pré-determinado, através de
Contrato de Gerenciamento Executivo e eleição no
Estatuto Social ou Contrato Social.

Contratado e registrado como empregado, com
devida anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social (“CTPS”), através do Contrato de
Trabalho, para trabalhar para a Companhia por prazo
indeterminado.

Nome consta no Contrato Social ou Estatuto Social
da Companhia.

Nome pode constar, mas não necessariamente
consta no Contrato Social ou Estatuto Social da
Companhia.

Não é subordinado e não possui superiores
hierárquicos.

É subordinado a seus superiores hierárquicos.

Recebe pró-labore como contraprestação por seu
trabalho.

Recebe salário como contraprestação por seu 
trabalho.

O recolhimento de FGTS é opcional. O recolhimento de FGTS é obrigatório.

Os benefícios são aqueles acordados ou aqueles
determinados pela Companhia.

Os benefícios são aqueles determinados por Lei, por
Negociação Coletiva ou pelo Contrato de Trabalho.



Possibilidades de Contratação: 
Diretor Estatutário

a. Contratação Direta como Diretor Estatutário

A contratação direta do Executivo como Diretor Estatutário se dá através do Contrato de
Gerenciamento Executivo.

Esse contrato é regido exclusivamente pela vontade das partes e tem caráter de negócio jurídico.

A rescisão do Contrato de Gerenciamento Executivo se dá através do Termo de Rescisão, que deverá
delimitar e fazer valer as obrigações das partes, de acordo com o que foi firmado no momento e
durante a contratação, especialmente no que diz respeito às cláusulas de non-compete, non-
solicitation e não-difamação e às eventuais indenizações devidas por alguma das partes.



Possibilidades de Contratação: 
Diretor Estatutário

Incidência de verbas sobre a remuneração do Diretor Estatutário:

VERBAS ALÍQUOTA OBRIGATORIEDADE
INSS – Cota Empresa 20% Sim

INSS – Cota Trabalhador (teto R$ 

5.839,45, valor máximo de R$ 642,34 

)

até 11%* Sim

IR até 27,5%** Sim

Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS)

8% Opcional

* Base de Cálculo (R$) Alíquota INSS

até 1.751,81 8%

de 1.751,82 até 2.919,72 9%

de 2.919,73 até 5.839,45 11%

Base de Cálculo (R$) Alíquota IR

até 1.903,98 -

de 1.903,99 até 2.826,65 7,5%

de 2.826,66 até 3.751,05 15%

de 3.751,06 até 4.664,68 22,5%

Acima de 4.664,68 27,5%

**



Possibilidades de Contratação: 
Diretor Empregado

b. Contratação Direta como Diretor Empregado

A contratação direta do Executivo como Diretor Empregado se dá através do Contrato de Trabalho.

Esse contrato é regido pela legislação trabalhista e tem caráter empregatício.

A rescisão do Contrato de Trabalho se dá de acordo com as previsões da Consolidação das Leis do
Trabalho (“CLT”), podendo se dar através de (i) pedido de demissão; (ii) demissão sem justa causa e
(iii) demissão por justa causa. Nesse sentido, o Executivo fará jus às verbas decorrentes da respectiva
modalidade de rescisão.

Tendo em vista que na grande maioria das vezes o Diretor Empregado é hiperssuficiente, importante
ressaltar que é possível estabelecer no Contrato de Trabalho obrigações e benefícios diversos daqueles
previstos em Lei, desde que não contrariem nenhuma disposição legal ou constitucional.



Possibilidades de Contratação: 
Diretor Empregado -> Estatutário

c. Diretor Empregado que passa a ser Diretor Estatutário

Caso o Executivo tenha sido contratado como empregado, mas, durante a vigência de seu Contrato de
Trabalho, seja promovido a Diretor Estatutário, seu Contrato de Trabalho ficará suspenso durante seu
período como Estatutário. Durante a suspensão do Contrato de Trabalho, o empregado não recebe
salário e o período de suspensão não é computado como tempo de serviço, nos termos da Súmula nº
269 do TST.

A rescisão do contrato do Executivo se dará em duas etapas: (i) Encerramento da relação estatutária,
retornando à condição de empregado e (ii) Rescisão do Contrato de Trabalho.

Vale destacar que, quando dessa mudança, é importante que as alterações nas atribuições do Diretor
sejam claras e que o Diretor deixe de ser subordinado, para evitar riscos de reconhecimento de
vínculo empregatício e de unicidade contratual nesse período.

Segundo Sérgio Pinto Martins: “Se antes a pessoa era empregada e continua a fazer o mesmo serviço
como Diretor, sem qualquer acréscimo de atribuições em que não se verifica nenhuma mudança, será
considerado empregado.



Possibilidades de Contratação: 
Diretor Estatutário -> Empregado

d. Diretor Estatutário que passa a ser Diretor Empregado

Caso o Executivo tenha sido contratado como Diretor Estatutário, mas, durante a vigência de seu
Contrato de Gerenciamento Executivo, se torne empregado, a relação estatutária deverá ser
encerrada e, posteriormente, ele deverá ser contratado como Diretor Empregado.

Caso o Executivo já fosse Diretor Empregado anteriormente e seu Contrato de Trabalho estiver
suspenso devido à sua nomeação como Diretor Estatutário, após o encerramento da relação
estatutária, seu contrato retornará à condição anterior. Todavia, o tempo como Estatutário não será
computado como tempo de serviço.

A rescisão do contrato do Executivo se dará normalmente, de acordo com as previsões da
Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”).



Diretores e Lei das Sociedades 
Anônimas
A Lei das Sociedades Anônimas estabelece em sua Seção III direitos, deveres e responsabilidades aos
administradores. Nos termos do artigo 145 da referida Lei, as questões aplicáveis aos administradores
também se aplicam aos conselheiros e diretores.

Pelo fato de o membro da diretoria ser subordinado ao Conselho de Administração, há divergência
doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza dessa relação.

Uma parcela entende que tal relação consiste em subordinação de órgão para órgão (dependência
societária), e não pessoal (dependência trabalhista). Portanto, somente quando a eleição do
empregado para cargo de diretor configurar uma simulação em fraude à lei é que se configurará
relação de emprego¹.

DIRETOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA - INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - A
prova dos autos é contundente quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, qual seja, a de que o
Reclamante era acionista de uma das empresas reclamadas, sociedades anônimas, exercendo a função de Diretor Presidente
Executivo, sendo certo que a subordinação jurídica inerente à relação de emprego, prevista no artigo 3.º da CLT, não esteve
presente na relação jurídica havida entre o Autor e as demandadas.
(TRT 3ª Região, 7ª Turma - RO 0002361-94.2013.5.03.0011, Des. Paulo Roberto de Castro. Publicação: 26.01.2016).

¹ MAGNO, Octávio Bueno. Manual de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr



Diretores e Lei das Sociedades 
Anônimas
Por outro lado, também há o entendimento no sentido de que a relação entre administradores e
Conselho de Administração constitui subordinação empregatícia. Abaixo, um julgado de 2012 do TST
nesse viés, que ainda é o entendimento de muitas Varas e Turmas:

RECURSO DE REVISTA – GERENTE GERAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA – VINCULAÇÃO AO ÓRGÃO CORRESPONDENTE AO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CARACTERIZAÇÃO. Cinge-se a controvérsia em analisar se a
vinculação do "alto executivo", sem superiores hierárquicos na estrutura interna da diretoria, ao órgão correspondente ao
Conselho de Administração é ou não capaz de caracterizar uma relação de emprego. Seguindo escólio de Octavio Bueno
Magano, reafirma-se a tendência de profissionalização da administração das empresas nacionais. Nesse contexto, a relação
estabelecida com os profissionais de administração empresarial - que são selecionados pelos membros do conselho de
administração, comprometem-se com planos de metas e resultados com uma missão previamente estabelecida, submetem-
se a reuniões periódicas, nas quais devem apresentar as principais ações realizadas e resultados atingidos, e podem ser, a
qualquer tempo, destituídos da posição que ocupam - revela sim a existência de um vínculo empregatício. A situação
retratada pela Corte a quo não permite reenquadramento jurídico de forma diversa.
(RR - 220740-38.1996.5.02.0039 – Rel. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho – Publicação 31.08.2012)



FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é obrigatório para os Diretores Empregados e opcional para
os Diretores Estatutários.

O entendimento dos Tribunais não é pacífico quanto à obrigatoriedade da multa de 40% em caso de
dispensa de Diretor Estatutário que recebia FGTS.

O entendimento mais recente é no sentido de que o pagamento da multa não é cabível, pois a
destituição não se equipara à demissão sem justa causa:

DIRETOR NÃO EMPREGADO. DESTITUIÇÃO DO CARGO ANTES DO TÉRMINO DO MANDATO. FGTS. MULTA DE 40% INDEVIDA.
Na hipótese, o reclamante pretende a equiparação da destituição antecipada do mandato de diretor não empregado à
rescisão antecipada sem justa causa do contrato de trabalho por prazo determinado, para fins de incidência da multa de 40%
(quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS. Contudo, não há aplicar essa multa ao caso dos autos, uma vez que o
reclamante exercia a função de diretor não empregado, podendo ser destituído da função a qualquer momento, não havendo
falar em equiparação da destituição à demissão sem justa causa (precedentes). Recurso de revista conhecido e desprovido.
(TST - RR: 17901020125090006, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 15/03/2017, 2ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 17/03/2017)



FGTS

Tendo em vista que são poucos os Executivos que ingressam com Reclamações Trabalhistas, a
jurisprudência sobre o tema é escassa.

Sendo assim, o posicionamento mais conservador é no sentido de pagar a multa, pois também
existem julgados no sentido de que é devida:

DIRETOR NÃO EMPREGADO. ADICIONAL DE 40% SOBRE O FGTS. A destituição do cargo do diretor incluído no regime do FGTS,
conforme autoriza o art. 16 da Lei 8.036/90, antes do final do mandato, equipara-se à dispensa sem justa causa. Recurso
provido para deferir ao reclamante o pagamento do adicional de 40% sobre o FGTS da conta vinculada” (TRT 4ª Região, RO
00442.302/98-3, 28-08-2000, Relatora JUÍZA IONE SALIN GONCALVES).



Reconhecimento de 
Vínculo Empregatício

Caso seja reconhecido o vínculo empregatício do Diretor Estatutário, existe o risco das seguintes
condenações:
i. Integração e reflexos do bônus e de eventuais benefícios ao salário;
ii. Pagamento de verbas como férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio, FGTS + 40%;
iii. Pagamento de horas extras; e
iv. Pagamento de diferença salarial decorrente de reajuste em Convenção Coletiva de Trabalho

(“CCT”) e consequente multa convencional.

O elemento da subordinação é o mais essencial ao se tratar da diferenciação de Diretor Empregado e
Diretor Estatutário. Também é relevante levar em conta se o Diretor possui competência para
representar a Companhia perante terceiros.

Caso exista subordinação na relação do Diretor Estatutário com outro integrante da Companhia, há o
risco provável de reconhecimento de vínculo empregatício.



Seguro D&O

O seguro D&O (“Directors and Officers Liability Insurance”) é uma modalidade de seguro de
responsabilidade civil que visa proteger o patrimônio de altos executivos – diretores, administradores,
conselheiros e gerentes de empresas – quando responsabilizados, judicial ou administrativamente, por
decisões que causaram danos materiais, corporais ou morais involuntários a terceiros.

Nesse sentido, é recomendável que tanto a Companhia como o próprio Diretor sugira, no momento da
contratação, a aderência a um Seguro D&O, visando a segurança do Diretor.

Na medida em que o Executivo está assumindo uma posição de risco, é importante que esteja
protegido em relação a processos movidos contra ele, decorrentes de seus atos de sua gestão
inerentes à posição ocupada.



Empregado
Hiperssuficiente

O conceito de empregado hiperssuficiente é importante para o presente tema, pois os Diretores
Empregados tendem a se encaixar nessa definição.

A Lei 13.467/17 (“Reforma Trabalhista”) introduziu o parágrafo único ao artigo 444 da CLT para permitir
que a livre estipulação das condições contratuais do empregado portador de diploma de nível superior,
e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social (R$ 11.678,90), tenha a mesma eficácia legal e preponderância sobre os
instrumentos coletivos.

O empregado que atende tais requisitos é considerado HIPERSUFICIENTE e, portanto, estaria apto a
negociar em pé de igualdade com o empregador condições especiais do contrato de trabalho,
consideradas válidas e eficazes.



Assim, temas como:

• adesão ao Programa Seguro-Emprego;

• plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos
que se enquadram como funções de confiança;

• teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;

• remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;

• enquadramento do grau de insalubridade;

• prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;

• prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;

São passíveis de negociação individual entre o Empregador e o Empregado hiperssuficiente, desde que
observados os limites constitucionais e celetistas. Por conseguinte, os direitos e deveres estipulados no contrato
de trabalho do hiperssuficiente possuirão eficácia preponderante sobre o conteúdo normativo mínimo
estabelecido em lei ou sobre os instrumentos coletivos.
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• O presente material é meramente informativo e de propriedade exclusiva do Madrona Advogados. As
informações presentes nesta apresentação não constituem prestação de serviço ou opinião legal sobre
os temas tratados.


