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RESUMO

O Código Civil (art.47) determina expressamente que, para obrigar a pessoa jurídica, é imprescindível que os atos de administradores estejam no 
âmbito dos seus poderes. Não obstante, há poderes implícitos, não sendo necessário que o ato constitutivo da sociedade descreva de forma 
exaustiva quais são os atos que o administrador pode praticar, a despeito que, empiricamente, os atos exijam poderes especiais para serem 
praticados, sem prejuízo dos “demais atos de gestão”, autorizados pelo Código Civil (art. 1.015). Para tanto, surge a teoria ultra vires que bem 
poderia denominar-se de “excesso de poder”, de sorte que, caso exista omissão no estatuto social, pode a sociedade praticar atos de liberalidade, 
ou isso caracteriza, efetivamente, a prática de atos ultra vires, passível de ensejar responsabilidade do administrador? Essa é, pois, a problemática 
da pesquisa, que tem por objetivo proceder a uma investigação sobre o grau de responsabilidade da teoria ultra vires no ordenamento jurídico 
brasileiro, cuja metodologia da pesquisa é do tipo bibliográfica, em consonância a acórdãos, aliando-se a abordagem livre e exploratória e 
discursiva, com ênfase à ilustração de casos e com manifesta fundamentação jurídica. O objetivo geral da pesquisa, desse modo, é confirmar a 
aplicabilidade da teoria ultra vires no direito brasileiro e suas consequências nas relações jurídicas empresariais. Originalmente, a teoria ultra 
vires, do direito inglês, exonerar-se-ia da sociedade a responsabilidade por atos praticados pelos administradores que não se enquadrem dentro 
do objeto da sociedade; tal objeto, segundo aquela teoria, há de compreender a ideia de atividade e fim. Vale assinalar a crise que se encontram 
as teorias estruturais e finalísticas no Direito, hoje em dia, como afirma Norberto Bobbio (Da Estrutura à Função, 2007), por isso, reclama-se nesta 
pesquisa a ordem sistêmica bem formulada por Claus-Wilhelm Canaris. Com efeito, os atos praticados fora do âmbito do objeto social seriam 
ineficazes em relação à sociedade, não gerando obrigações para a sociedade nem direitos para terceiros. No Brasil, a legislação só não prevê os 
efeitos dos atos ultra vires, entendendo a doutrina, tal como na orientação norte-americana contemporânea, que os atos praticados são válidos e 
geram responsabilidade para a sociedade. Semelhante entendimento, coaduna-se com o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 
manifestamente, no julgamento do REsp n. 12666-0, que reconhece a responsabilidade da sociedade por ato do sócio-gerente praticado com 
violação do contrato. A título de discussão e direcionamento conclusivo, assinala-se que as regras do art. 1.015, do Código Civil, terminam por 
reforçar o que está no art. 47 da referida norma e, não obstante estejam no capítulo das sociedades simples, poderão também ser aplicadas às 
sociedades limitadas, com alguma variação doutrinária, dependendo do contrato social. Para tanto, se já antes se impunha ao terceiro de boa-fé 
que contratasse com sociedade o cuidado de examinar os respectivos documentos societários, esse cuidado deve ser então redobrado, sob pena 
de poder a sociedade exonerar-se da obrigação assumida por seu administrador, com base nos dispositivos examinados na pesquisa. Ao final, 
constata-se a consecução do objetivo proposto, com a oferta de solução à problemática. Nesse sentido, conclui-se que a interpretação conferida 
pelos tribunais sofre contornos, mas é certo que foi acolhida, ainda que parcialmente no direito brasileiro, a teoria ultra vires.
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