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Quem é o Diretor? 
Quem pode ser Diretor?

• É o administrador da pessoa jurídica, aqui entendida as Sociedades empresárias. O
administrador pode praticar todos os atos pertinentes à gestão da Sociedade; e a Sociedade
adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de seus administradores
com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador. O
administrador gere, executa e se responsabiliza pelo dia a dia da Sociedade.

• Podem ser administradores (diretores): pessoa natural (brasileiro ou estrangeiro), residente no
Brasil e que tenha capacidade civil.

• Não podem ser administradores: além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da
condenação (Art. 1.011, §1º do CC + Art. 147, §1º da LSA).

• Também não podem ser Diretores aqueles inabilitados pela Comissão de Valores Mobiliários –
CVM.

• Poderes recebidos pelos administradores são pessoais e intransferíveis, ou seja, não pode se
fazer substituir por procuradores no exercício de sua função.



PREVISÃO LEGAL: LSA, CC/02 e setores regulados

Lei nº 6.404 (Lei das S.A)
•Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

•§ 3º É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de presidente do conselho de administração e do cargo de diretor-presidente ou de principal executivo da companhia.

•Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembleia-geral, devendo o estatuto estabelecer:

•I - o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos;

•II - o modo de sua substituição;

•III - o prazo de gestão, que não será superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição;

•IV - as atribuições e poderes de cada diretor.

•§ 1º Os membros do conselho de administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores.

•§ 2º O estatuto pode estabelecer que determinadas decisões, de competência dos diretores, sejam tomadas em reunião da diretoria.

•Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração (artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários 
ao seu funcionamento regular.

•Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e§ 1º São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

§ 2º São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, 
poderá ser por prazo indeterminado.

•Art. 146. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no País.

•Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a assembleia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se 
arquivará cópia autêntica na sede social.

•Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

•§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses 
deveres.

•§ 2° É vedado ao administrador:

•a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

•b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de 
terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;

•c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

•§ 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia.

•§ 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades 
sociais.



PREVISÃO LEGAL: LSA, CC/02 e exemplos de setores 
regulados

Lei nº 10.406/02 (Novo Código Civil)

• Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração de seus próprios negócios.

• Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração 
ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.

• Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

• I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;

• II - provando-se que era conhecida do terceiro;

• III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade

• Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

• Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado.

Instrução CVM nº 402, de 27 de janeiro de 2004

• Somente pode ser administrador de corretora de mercadorias pessoa natural, residente no Brasil, que seja idônea e tenha formação acadêmica e profissional que 
evidencie sua experiência no mercado de valores mobiliários, mercadorias e futuros. 

SUSEP - CIRCULAR SUSEP N° 127, de 13 de abril de 2000

• Art. 6, § 1º: É obrigatório constar no Estatuto ou Contrato Social da corretora que o diretor-técnico, na sociedade por ações, ou sócio-gerente, na sociedade por 
cotas de responsabilidade limitada, seja corretor de seguros, devidamente habilitado e registrado na SUSEP, cabendo-lhe o uso do nome da empresa, relativamente 
aos atos sociais específicos de corretagem, em especial, a assinatura de propostas e de documentos encaminhados à SUSEP.



•SÓCIOS

•ADMINISTRADOR(ES)/DIRETOR(ES)

•(POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CONSELHO)

SOCIEDADE LIMITADA

•ACIONISTAS

•CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (FACULTATIVO)

•DIRETORIA

SOCIEDADE ANÔNIMA

Aspectos societários: 
estrutura da administração - modelos base

Sócio A Sócio B

Administrador
(Diretor)

Acionista A Acionista B

Conselho de 
Administração 
(Facultativo)

Diretoria (2 ou mais)



Deveres para com a sociedade
a. dever de diligência: competência, honestidade e cuidado na condução dos negócios
b. dever de lealdade: não utilização em proveito próprio ou de terceiros das oportunidades de negócio de que tenha ciência em função do cargo 
c. dever de não agir em conflito de interesses: não deve intervir em operações em que tiver interesse conflitante com a sociedade
d. dever de informar: transparência das informações para companhia e CVM 
e. dever de prestar contas: prestar contas justificadas de sua administração

Responsabilidades do administrador (Art. 158 da LSA e Art. 50 do CC)

Regra geral: o administrador não responde

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão;
responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo.
II - com violação da lei ou do estatuto.

• Os atos praticados pelo administrador, por ação ou omissão, com culpa ou dolo, e que causarem prejuízos à sociedade, ainda quando praticados dentro das
atribuições ou poderes, ou com violação da lei ou do contrato social, tornarão civilmente responsável o administrador faltoso por violação do dever de
diligência e do dever de lealdade.

• Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

• Prescrição para os administradores: 3 (três) anos da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da
reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento.

Aspectos societários: deveres e responsabilidades 
gerais dos administradores



Diretor Estatutário

É nomeado ou eleito ao cargo pelos órgãos internos da Sociedade (assembleia geral/conselho de administração/reunião de sócios ou contrato 
social);

Deveres, responsabilidades e atribuições constam no contrato ou estatuto social e nas demais normas societárias brasileiras; 

Há autonomia e maior exposição em relação a responsabilidade perante terceiros; 

Recomendável firmar contrato de prestação de serviço para regular direitos e deveres;

A subordinação caracterizada entre o diretor e a Sociedade está sujeita às normas de direito empresarial – é uma relação civil-comercial;

É de livre negociação entre o Diretor e a Sociedade a forma de sua remuneração (pró-labore), inclusive o recolhimento de FGTS e previsão de 
benefícios (recesso remunerado, plano de bonificação, stock options/phantom shares, veículo corporativo, plano de saúde e outros).



Diretor Celetista

É contratado como empregado nos termos da CLT, a qual é sujeito;

Estão presentes os critérios de subordinação, pessoalidade, habitualidade, onerosidade 
na relação estabelecida com o empregador;

Recebe salário, benefícios e fica sujeito às normas da categoria. Aplicam-se todos os 
encargos e reflexos trabalhistas sobre sua contratação, inclusive FGTS e multa;

Ocupa cargo de confiança e tem poderes de gestão interna da Sociedade/departamento, 
mas não necessariamente tem poderes para representação externa perante terceiros; 

Não tem poderes automáticos de representação perante terceiros, mas pode ser um 
procurador nomeado pela Sociedade. Atenção: Teoria da Aparência.



Conversão de um celetista para diretor 
estatutário

Suspensão do contrato de 
trabalho formalizada em 

aditivo assinado pelas partes

Anotação na carteira de 
trabalho da suspensão em 

decorrência da eleição para 
cargo estatutário

Eleição concomitante em ato 
societário, com assinatura de 

termo de posse

Mudança de remuneração, se 
aplicável



A Súmula 269 do TST 

Súmula 269/TST - 01/03/1988 - Relação de
emprego. Contrato de trabalho. Diretor eleito.
Cômputo do período como tempo de serviço. CLT,
art. 2º, CLT, art. 3º, CLT, art. 4º e CLT, art. 449.

“O empregado eleito para ocupar cargo de diretor
tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não
se computando o tempo de serviço deste período, 
salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente
à relação de emprego.”



Subordinação

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DIRETOR EMPREGADO. A distinção
entre o diretor estatutário e o diretor empregado reside na
existência ou não de subordinação jurídica** entre o
trabalhador e a empresa, o que se extrai da Súmula n. 269 do
TST. No caso concreto, ficou comprovada a existência de
subordinação e a fraude na promoção do autor a diretor
estatutário, ressaltando que não houve alteração nas
condições quando passou de diretor empregado e diretor
estatutário. Recurso das rés ao qual se nega provimento.

(TRT/SP 15ª Região 0010095-51.2014.5.15.0133 - Ac. PJe 2ª
Câmara. Rel. José Otávio de Souza Ferreira. DEJT 14 jul. 2016,
p. 710)



O expatriado na 
condição de Diretor

Se técnico ou desempenhar outra função, recomendável contratação como 
tal dentro da Instrução Normativa aplicável

Se Diretor de fato: contratação no país de origem, com solicitação de 
autorização de residência do diretor estrangeiro com poderes de gestão no 

Brasil a ser solicitada pela Sociedade para a Coordenação Geral de Imigração 
(Lei de Migração)

Analisar se o expatriado terá poderes de gestão da Sociedade brasileira ou se 
terá atribuições meramente técnicas ou administrativas;



Como encerrar o vínculo do Diretor?
Es

ta
tu

tá
ri

o • Termo de renúncia ou de 
destituição para produção de 
efeitos perante a Sociedade, 
com posterior registro no 
órgão de registro adequado 
para produção de efeitos 
perante terceiros

• Termo de renúncia ou de 
destituição para produção de 
efeitos perante a Sociedade, 
com posterior registro no 
órgão de registro adequado 
para produção de efeitos 
perante terceiros C

el
et

is
ta • Rescisão do contrato de 

trabalho e baixa na CTPS, 
conforme procedimento 
usual e padrão para 
contratações celetistas

• Rescisão do contrato de 
trabalho e baixa na CTPS, 
conforme procedimento 
usual e padrão para 
contratações celetistas



Diretor Estatutário Diretor Celetista

Forma de contratação Eleição ou nomeação 
por órgão societário

Contrato de trabalho

Vínculo Cível e societário Trabalhista

Remuneração Pró-labore + benefícios 
negociados

Salário + benefícios da 
categoria

Rescisão Termo de renúncia ou 
destituição + registro

Encerramento do 
contrato de trabalho e 
baixa na carteira

QUADRO COMPARATIVO 



Casos práticos

Diretor eleito para representar uma companhia brasileira em negócios 
ocorridos na Venezuela

Não configuração de vínculo empregatício

Fundamentação: Diretor com amplos poderes de mando e gestão 
perante as autoridades daquele País, com sua contratação realizada por 
meio de pessoa jurídica. O Diretor ainda era membro do conselho de 
administração.



Casos práticos

Diretor estatutário de Sociedade Anônima que se reportava aos seus
superiores no exterior 

Não caracterização de subordinação jurídica celetista

Fundamentação: Diretor com amplos e plenos poderes de mando e 
gestão da Sociedade local. O Diretor era a autoridade máxima da 
Sociedade brasileira. 



Casos práticos

Diretor Estatutário eleito que devia se reportar diretamente ao 
Diretor Presidente da Sociedade. Teve seu contrato de trabalho 
suspenso por 5 anos.

Configuração de vínculo empregatício, não há que se falar em 
suspensão do contrato de trabalho. 

Fundamentação: Aplica-se a súmula 269 do TST. Eleição e atuação 
do Diretor que se reportava a outro diretor foi considerada pro 

forma e em fraude à legislação trabalhista já que não possuía 
poderes de gestão e tampouco atuava  como se “dono da empresa 
fosse”. Reconhecida como devidas as diferenças salariais (férias, 
1/3, 13º e aviso prévio, etc.) e seus reflexos.
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