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O trabalho do administrador, superficialmente é se responsabilizar sobre toda a 
parte financeira, econômica e principalmente saber em quais áreas deve ser 
investido o capital da pessoa jurídica. A legislação civil impõe que o administrador 
pode praticar qualquer ato à gestão da sociedade que queira desde que estejam 
definidos nas cláusulas do contrato social. Bem como, os outros atos que não estão 
disponíveis dependerão da decisão da maioria dos sócios. A empresa é Pessoa 
Jurídica, que também detêm direitos e deveres, e que a sua segurança econômica 
está nas mãos do administrador. As empresas são também, a base da economia, 
afinal é gerador de empregos, impostos e de renda. A responsabilidade subjetiva é 
quando se necessita da prova da culpa do agente para se ter o dano indenizável. 
Dentro desta concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se 
configura se agiu com dolo ou culpa. A responsabilidade objetiva não se exige prova 
de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano, pois o ato se funda no 
risco. Com isso a pesquisa segue acerca dos direitos, deveres e responsabilidades 
do administrador, sua peculiaridade, natureza das funções, poderes, eventuais 
abusos, dentre outros. Conhecer de fato e profundamente a figura do administrador. 
A atividade econômica possui uma grande relevância na sociedade, quais sejam: 
controle de preços, a intervenção do estado na economia, a fiscalização da 
localização da atividade, o controle da segurança de uso dos imóveis comerciais e 
industriais, a tutela do meio ambiente, bem como relações obrigacionais envolvendo 
concessão de crédito, a tutela dos sinais distintivos, as relações entre os sócios de 
um empreendimento, o concurso de credores em caso de insolvência. O objetivo 
geral da monografia será determinar o tipo de responsabilidade que o administrador 
tem. O primeiro objetivo específico, de fato, é buscar o que é responsabilidade civil e 
quais são as suas formas, nexo causal, conduta humana, dano, os tipos de 
reparação existente para cada tipo de responsabilidade. O segundo objetivo 
específico é relacionar a natureza das funções do administrador, seus poderes e 
deveres conjugarão em respaldo o conhecimento necessário para chegar ao objetivo 
final. O trabalho deverá ser pautado no método hipotético dedutivo, a qual a partir do 
tema e do problema expostos será necessário pesquisar bases legais e 
fundamentadas para se chegar ao objetivo pretendido. E tal método será utilizado 
duas técnicas, a técnica bibliográfica e a documental. Onde ficam reunidos a 
doutrina, jurisprudências, contratos, acordos, dentre outros. 
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