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RESUMO 
 

 

Bessa, André C. A Desconsideração da Personalidade Jurídica e os Limites de sua 
Aplicação no Processo do Trabalho. 2005. 140 f. Dissertação de Mestrado - Centro 
de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
 
Com o fim de proporcionar estabilidade a empreendimentos de iniciativa conjunta de 
vários indivíduos, o Direito criou o instituto da personalidade jurídica. Mediante o 
cumprimento de formalidades perante o Estado, um ente coletivo torna-se pessoa 
jurídica, ficando, assim, dotado de existência própria, com os efeitos daí decorrentes. 
Todavia, tomar a autonomia da entidade com absoluto rigor pode, eventualmente, 
facilitar seu uso indevido por parte de qualquer sócio ou administrador de má-fé, por 
meio de condutas abusivas, em nome da pessoa jurídica, mas de fato voltadas para 
a satisfação de interesses particulares. Reagindo a tais hipóteses, o Direito anglo-
saxão criou a Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica, que se desenvolveu e 
foi acolhida em diversos países. No Brasil, foi introduzida pela doutrina e 
recepcionada, posteriormente, pela jurisprudência e pelo Direito positivo. Na Justiça 
do Trabalho, vem a Teoria mostrando-se instrumento importante para a satisfação 
de muitos créditos; porém, a falta de sua regulamentação específica processual-
trabalhista, o desconhecimento de seus pressupostos e a freqüente confusão com 
institutos semelhantes também acarretam, em certos casos, excessos no 
afastamento da personalidade jurídica naquela esfera. A análise das regras e limites 
para aplicação da Disregard Doctrine no âmbito da Justiça Laboral constitui objetivo 
precípuo deste trabalho, à vista dos riscos que decisões equivocadas podem 
representar para o instituto da pessoa jurídica e, indiretamente, para os próprios 
valores sociais da livre iniciativa e do trabalho. 
 
 
Palavras-chave: Personalidade Jurídica; Desconsideração da Pessoa Jurídica, 
Processo do Trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMÉ 
 

 

Bessa, André C. La Mise à l’Écart de la Personne Morale et ses Limites dans le 
Procès du Travail. 2005. 140 f. Maîtrise en Droit  - Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

�

 
La personnalité morale est une création du Droit, destinée a promouvoir estabilité à 
certaines institutions collectives. Ayant accompli des formalités devant l’État, 
l’institution acquérit sa personnalité morale et, donc, son existence indépendente. 
Toutefois, si l’on considère inconditionellement cette règle de l’autonomie subjective, 
cela peut faciliter l’abus de la personnalité morale par des associés ou des 
administrateurs de l’institution qui, par exemple, peuvent célébrer des affaires de 
leurs interêts particuliers, mais au nom de la personne morale, en l’utilisant comme 
un « bouclier », dans le but de protéger leurs biens personnels, si les affaires rendent 
des préjudices et il faut indemniser quelqu’un. En réaction a ces hypothèses, le Droit 
anglo-saxon créa au XIXème siécle la Théorie de la Mise à l’Écart de la Personne 
Morale, qui se développa et fut accueillie par plusieurs pays au long des années. Au 
Brésil, la Théorie fut introduite par la doctrine et, ensuite, s’établit dans la 
jurisprudence et une partie de la législation. Il s’agit d’un outil spécialement important 
pour la solution de beaucoup de litiges à la Justice du Travail brésilienne, dans les 
cas où on s’aperçoit que, malgré l’existence d’un contrat formal de travail entre un 
ouvrier et  une personne morale, le vrai patron est l’associé ou l’administrateur, qui 
utilise l’institution pour concrétiser des interêts particuliers. Cependent, comme il 
n’existe pas encore de normes spécifiques concernant la mise à l’écart pour le 
procès du travail, il y a des juges qui, en ignorant les fondements de la Théorie ou en 
la confondant avec d’autres instruments similaires, ne l’appliquent pas d’une façon 
correcte. Ainsi, l’objectif de cet étude est une réflexion sur les règles et les limites qui 
doivent être clairement fixées pour l’application de la « Disregard Doctrine » par la 
Justice du Travail, dans le propos d’éviter les risques très sérieux des jugements 
precipités, pour l’institut de la personne morale et aussi pour les valeurs sociales de 
la libre initiative e du travail.  

 

 
Mots-clef: Personnalité Morale; Mise à l’Écart de la Personne Morale; Procès du 
Travail.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

O Direito brasileiro considera pessoa jurídica a organização coletiva, 

formalmente constituída para a concretização de determinados objetivos lícitos, à 

qual se atribui uma existência própria – com a conseqüente qualidade de sujeito de 

direito – a partir do preenchimento de certas solenidades junto aos órgãos 

competentes do Poder Público. Assim, a autonomia subjetiva da pessoa jurídica em 

relação a seus membros é mais do que uma característica importante: confunde-se, 

praticamente, com a própria razão de ser do referido instituto. 

É certo, porém, que não raramente, pessoas naturais vinculadas de alguma 

forma a pessoas jurídicas, integrando seus atos constitutivos ou simplesmente com 

a função de administrá-las, incorrem em lamentável má-fé: escorando-se no citado 

atributo da autonomia dos entes morais, utilizam estes como verdadeiros “escudos”, 

no propósito de acobertar condutas voltadas para a satisfação de interesses 

estritamente particulares, sem, todavia, o comprometimento de suas próprias 

massas patrimoniais. Destarte, os fins declarados de muitas associações, 

sociedades, fundações e outros entes a que a lei concede personalidade própria, 

restam remetidos a um plano secundário, e os prejuízos freqüentemente causados a 

terceiros, por força das condutas abusivas, tornam-se de difícil reparação. 

Ignorar o abuso da personalidade jurídica, ocasionalmente verificado por 

parte de alguns membros ou administradores de entidades coletivas, seria ir de 

encontro ao princípio segundo o qual ninguém pode beneficiar-se de sua própria 

torpeza. Por essa razão, com base na Disregard of Legal Entity Doctrine, criada pelo 



Direito anglo-saxão e conhecida entre nós como Teoria da Desconsideração da 

Pessoa Jurídica, os ordenamentos de vários países  - entre os quais o Brasil - vêm 

admitindo a hipótese de se promover judicialmente o episódico afastamento da 

personalidade jurídica de uma entidade coletiva, e a conseqüente responsabilização 

de seu sócio ou administrador, quando comprovado que este tenha abusado 

daquela, colocando-a formalmente como sujeito de certos atos, porém no interesse 

exclusivo da própria pessoa natural.  

Há, contudo, necessidade de extrema cautela, por parte dos magistrados, na 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, que não deve ter lugar, 

num caso concreto, sob nenhum pretexto, sem a inequívoca prova da presença de 

seus pressupostos teóricos. Não se pode olvidar que a autonomia é a regra, e 

qualquer medida destinada à quebra dessa autonomia, a ocorrer tão somente por 

via de exceção, exige consistente fundamentação, além da oportunidade de defesa 

a quem há de sofrer seus efeitos. Entretanto, a prática tem demonstrado, em certos 

casos – com maior incidência nas execuções sob competência da Justiça do 

Trabalho –, a lamentável inobservância dos critérios predefinidos, na doutrina, para a 

aplicação da Disregard Doctrine, situação da qual resultam precedentes da maior 

seriedade. 

É com certa freqüência que, em execuções trabalhistas, a responsabilização 

de sócios da pessoa jurídica empregadora ocorre à margem do devido processo 

legal, sob o questionável fundamento da falta ou insuficiência de patrimônio da 

entidade moral. Em casos extremos, chega a ter lugar simplesmente como meio de 

forçar a satisfação mais célere do crédito do exeqüente. Essa prática, que caminha 

para a banalização, e que alguns acreditam, equivocadamente, tratar-se de 

manifestação da autêntica Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica – pelo 



menos assim a identificam –, na verdade apenas contribui para aumentar as dúvidas 

e incertezas acerca do instituto. Na maior parte das vezes, a fundamentação 

oferecida sequer guarda relação com os pressupostos teóricos da Disregard 

Doctrine, representando, de fato, imputação indevida de um tipo de responsabilidade 

solidária, entre sócios ou administradores e as pessoas jurídicas a que estão 

ligados. 

Por certo, as decisões nesse sentido sustentam-se em causas 

indiscutivelmente relevantes, quais sejam o valor social do trabalho, o caráter 

alimentar das prestações que ali se executam, o princípio da proteção. Não 

obstante, por mais nobres que sejam os motivos, quando a intenção é excepcionar 

uma regra geral, negar atenção a um instituto jurídico elementar, não se pode 

prescindir da observância dos requisitos mínimos para tanto, sob pena de se colocar 

em cheque a estabilidade das relações jurídicas, a segurança do ordenamento. 

À vista de tais considerações, o estudo que se desenvolve na seqüência traz 

uma abordagem crítica dos fundamentos apresentados pela Justiça do Trabalho 

para a aplicação, na execução trabalhista, do que muitos acreditam ser a 

desconsideração da personalidade jurídica, mas que, na verdade, trata-se de  

procedimento diverso, levado a efeito a partir de critérios destoantes das orientações 

mais elementares pertinentes ao instituto em comento, encontradas na doutrina, na 

jurisprudência e até em parte da legislação vigente, com destaque ao novo Código 

Civil Brasileiro.  

Ocupa fração significativa do presente trabalho uma abordagem preliminar 

acerca da pessoa jurídica, incluindo breves relatos sobre sua história, seus 

fundamentos, sua realidade no Direito pátrio, sua função social, os direitos da 

personalidade que lhe podem ser reconhecidos, enfim, aspectos cujo estudo prévio 



mostra-se útil, por revelar as justificativas para o instituto e por permitir, 

conseqüentemente, uma incursão maior na tese que se pretende demonstrar. 

Passa-se, em seguida, à exposição sobre a Teoria da Desconsideração da 

Pessoa Jurídica, no que se refere às suas origens, aos seus fundamentos, aos 

precedentes judiciais norte-americanos e ingleses que teriam ensejado seu 

surgimento, bem como seu desenvolvimento no mundo e seu acolhimento gradativo 

pelo Direito brasileiro, até a sua positivação, no art. 50 do vigente Código Civil. 

Incidentalmente, salienta-se a confusão que normalmente se faz entre a 

desconsideração e outros institutos jurídicos com efeitos semelhantes, 

mencionando-se, na oportunidade, a existência de um Projeto de Lei, em trâmite na 

Câmara dos Deputados – Projeto n. 2.426/2003 –, que deverá, ao se tornar lei, se 

assim ocorrer, contribuir para o esclarecimento de muitas questões polêmicas 

acerca da aplicação concreta da Disregard. 

Na seqüência da indispensável exposição antes tratada, recorre-se à efetiva 

análise, com alguma carga crítica evidente, da efetivação desordenada do que se 

entende por Disregard of Legal Entity Doctrine, posta em prática por alguns 

magistrados e cortes trabalhistas, prescindindo dos pressupostos teóricos do 

instituto em tela, hoje refletidos objetivamente no já referido art. 50 do Código Civil 

de 2002. Foca-se a análise, sobretudo, nos possíveis efeitos dessa postura eventual 

de setores da Justiça do Trabalho, para a atividade empresarial e para o emprego 

formal. 

Apresentam-se, outrossim, propostas no sentido de se viabilizar a 

desconsideração da pessoa jurídica no campo do Processo do Trabalho, garantindo 

a efetividade da execução trabalhista, sem, porém, o indesejável comprometimento 



da segurança do ordenamento jurídico, da função da pessoa jurídica, dos valores da 

livre iniciativa e do trabalho. 

Para concluir, questiona-se a pertinência do Projeto de Lei n. 4.696/1998, 

atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados, que deverá alterar a redação de 

alguns dispositivos da CLT, para ampliar as possibilidades de responsabilização 

subsidiária de sócios ou administradores por dívidas trabalhistas das pessoas 

jurídicas. Será o referido Projeto suficiente para uniformizar os critérios processuais 

de aplicação da desconsideração da pessoa jurídica e outros institutos com efeitos 

similares, pondo fim à instabilidade nesse sentido ? Trará o mesmo, efetivamente, 

alguma contribuição concreta para o problema ?       

Pretende-se que as conclusões extraídas dos estudos que resultaram no 

presente trabalho, desenvolvido sobretudo a partir de pesquisa bibliográfica e 

documental e de reflexões críticas, possam significar efetiva contribuição à 

comunidade jurídica, em especial aos profissionais vinculados ao Direito do 

Trabalho. Espera-se que esta, ao lado de outras manifestações no mesmo sentido, 

venha representar, a longo prazo, parte do “combustível” necessário a estimular a 

atenção para o problema, resultando, se possível, numa fonte para orientação de 

debates ou mesmo de decisões judiciais.  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

1 ORIGENS E FUNDAMENTOS DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

 

1.1  Noções de pessoa jurídica  

 

 

 Enquanto ser social, vê-se o homem forçado a se organizar, a formar 

agrupamentos. Trata-se de um imperativo, diante de sua impossibilidade de 

satisfazer, sem qualquer auxílio, a todas as suas necessidades, de realizar sozinho 

as suas ambições. 

 O Estado, aliás, nada mais é do que uma forma jurídica da sociedade 

organizada, cujo fim precípuo é fixar regras básicas, voltadas para garantir a 

harmonia entre os indivíduos e o seu bem-estar. Porém, ao mesmo tempo em que 

representa o Estado o vasto agrupamento de diversos centros de organização da 

sociedade, destaca-se como um verdadeiro “ser”, mais elevado do que seus 

componentes, com existência real, vida autônoma, e munido de instrumentos hábeis 

à concretização de seus objetivos. 

 Assim como o Estado, há outras coletividades permanentes, de ordem 

política, com fins específicos e organizadas pelo Direito Público. Da mesma forma, 

existem empreendimentos constituídos na esfera privada, de iniciativa de vários 

indivíduos e destinados à realização de determinados objetivos lícitos, vislumbrados 

por seus instituidores.  

Para que cada ente coletivo, público ou privado, possa alcançar suas metas, 

deve estar acima dos possíveis interesses estritamente individuais de seus membros 



e atuar efetivamente como uma unidade, praticando atos jurídicos em nome próprio, 

assumindo responsabilidades. Impõe-se ao Direito positivo, destarte, atribuir-lhes a 

condição de sujeitos de direito, necessariamente por meio da concessão de uma 

personalidade, tendo em vista que tão somente pessoas podem ostentar a condição 

de titulares plenos de direitos e deveres na ordem civil. Não se trataria, por certo, de 

uma personalidade como a dos seres humanos, decorrente de um fato natural – o 

nascimento com vida, para a nossa legislação –, mas de uma criação do Direito, daí 

porque se qualificar de “jurídica” tal personalidade.   

Infere-se, portanto, que a pessoa jurídica não é mais do que um agrupamento 

de indivíduos ou de organizações, um corpo social dotado de interesses jurídicos 

próprios, ao qual o Direito confere personalidade, a fim de lhe dar vida própria, 

autônoma em relação àqueles que a compõem, proporcionando-lhe, dessa forma, 

certa estabilidade, segurança, e viabilizando, com isso, a consecução de seus 

objetivos. Pode-se imaginar, por exemplo, a inviabilidade evidente de uma 

sociedade anônima de grande porte, se não existisse sua personalidade jurídica: 

seria necessário, nesse caso, reunir absolutamente todos os seus acionistas, no 

intuito de colher suas assinaturas conjuntas, sempre que necessário celebrar 

qualquer negócio jurídico. 

Nesse sentido, afirma-se ser o Estado a pessoa jurídica por excelência1. E, 

aliás, é também o próprio Estado – não a seu critério, mas observando o que 

determina a lei – quem finda por conferir, via de regra, a qualidade de pessoa 

jurídica a outros entes, que comprovem haver cumprido  determinadas solenidades 

legais e demonstrem, com clareza, os objetivos gerais e específicos para os quais se 

constituíram. 

                                                           
1 BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7. ed. Atualizada por Achilles Bevilaqua e Isaías 
Bevilaqua. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1955. p. 127. 



 Vale acentuar, porém, pela peculiaridade que encerra, o caso das fundações, 

as quais, por via excepcional, são dotadas de personalidade jurídica, em que pese 

não se constituírem de pessoas, mas de bens. Justifica-se a personificação de uma 

fundação pelo fato de seu patrimônio ter sido destacado para fins específicos, aliás, 

na forma da lei, necessariamente humanos, relevantes, razão pela qual necessita a 

coletividade de bens, nessa hipótese, ser vista como um organismo social 

independente, perpetuamente vivo, ainda que resultante da vontade de um 

instituidor. 

  

 

1.2 As pessoas morais ao longo da História 

 

 

 A família foi, sem dúvida, a primeira forma de agrupamento de indivíduos, nas 

civilizações primitivas. Embora inicialmente reunissem-se as famílias em clãs, com 

objetivos de defesa, os clãs acabaram desaparecendo a partir do fortalecimento do 

Estado, tendo em vista que formavam uma espécie de poder paralelo. Assim, 

quando o indivíduo se percebeu sozinho diante do Estado, passou a sentir, 

novamente, a necessidade de se juntar a outras pessoas, com o fim de defender 

seus interesses. 

 Os primeiros grupos constituídos não recebiam todos, por parte do Estado, o 

mesmo tratamento. Quando um grupo tivesse por objetivo o exercício de atividade 

econômica, por exemplo, impunha-lhe o Estado pedir autorização para funcionar, 

cautela que, possivelmente, justificava-se em face do receio de estabelecimento de 

poderes paralelos, tendo em vista que algumas atividades econômicas poderiam 



acabar controlando, mesmo que involuntariamente, a produção e circulação de 

riquezas.       

 Associações de pessoas existem, de fato, desde os tempos mais remotos. 

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves2 esclarece que já havia referências e até 

mesmo normas disciplinadoras das relações entre indivíduos integrantes de grupos 

com objetivos econômicos, nos Códigos de Hamurabi (sec. XXIII a.C.) e de Manú 

(sec. II ou III a.C.).  Entretanto, somente durante a primeira fase do Império romano, 

o Estado passou a admitir a outorga de alguns atributos, próprios das pessoas 

naturais, a certas entidades – de início, exclusivamente as associações de interesse 

público, designadas universitates, ou corpora, ou ainda collegia. Apenas para o ser 

humano, porém, continuava sendo empregando o termo persona. 

 No direito Justiniano (527 a 565 d.C.) aparecem as fundações, designadas 

por pia causae ou pia corpora e chamadas corpus mysticum no direito canônico, 

num primeiro momento limitadas a templos e agremiações, mas posteriormente 

desenvolvidas e multiplicadas, a serviço da religião e da caridade. 

 Luiz da Cunha Gonçalves3, sem receber o “de acordo” de civilistas como San 

Thiago Dantas4, define a personalidade das coletividades como “uma admirável 

criação do gênio prático dos jurisconsultos romanos”, embora saliente que entre 

estes não se conheciam, evidentemente, as distinções específicas propostas pelos 

doutrinadores modernos. Elucida o referido autor que, ao afirmarem alguns que o 

direito romano não formara ainda a noção de um patrimônio social distinto do dos 

sócios, incorrem em equívoco, eis que trabalham sobre o conceito romano da 

                                                           
2 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1998. p. 15. 
3 GONÇALVES, Luiz da Cunha. Tratado de Direito Civil: em comentário ao Código Civil Português. 
2. ed. atual. e aum. e 1. ed. Brasileira. São Paulo: Max Limonad, 1956. p. 899. Vol. 1, tomo 2. 
4 SAN THIAGO DANTAS, Francisco. Programa de Direito Civil. Rio de Janeiro: Rio, 1977. p. 206-
207.  



societas, não conhecendo o conceito da universitas ou não o percebendo como 

diferente da definição da societas. 

 Com efeito, as societates, que equivaliam às atuais sociedades ou ainda às 

associações de interesse exclusivamente privado, não detinham o que hoje se 

conhece por personalidade jurídica. Por se tratar a societas simplesmente de uma 

pluralidade de pessoas, não se concebia que, como tal, pudesse figurar perante 

terceiros, adquirir direitos e contrair obrigações. Era, portanto, um simples contrato, 

uma comunhão, uma indivisão, uma reunião de várias pessoas, mas sem unidade 

jurídica.      

   As universitates ou corpora, por outro lado, desde que recebessem um tipo 

de concessão especial do Estado, tinham capacidade civil reconhecidamente distinta 

da de seus componentes, característica que se atribuía ao interesse público 

envolvido em suas atividades, mesmo que se desenvolvessem no terreno do direito 

privado. Vale dizer que inclusive as empresas industriais e comerciais do Estado, 

como os navicularii ou os pistores, enquadravam-se na noção de universitas, 

conforme se pode inferir do Digesto. 

 Na doutrina medieval, por influência da concepção materialista germânica, 

viram-se os conceitos de universitas e societas unificados pelos glosadores, que 

passaram a sustentar a possibilidade de qualquer associação adquirir 

personalidade, mediante enquadramento em determinadas normas jurídicas pré-

estabelecidas ou por concessão do soberano. Não obstante, procuraram atenuar o 

princípio – rigoroso para os romanos – da absoluta separação entre a pessoa moral 

e seus membros, estabelecendo, por exemplo, a responsabilidade subsidiária dos 

sócios por dívidas da sociedade. 



Somente no século XVIII, porém, surge a denominação pessoa jurídica, ao 

lado de outras expressões sinônimas, utilizadas até os dias atuais em diversos 

países, como pessoa moral, pessoa fictícia, pessoa incorpórea, pessoa social, 

pessoa civil.  Orlando Gomes5 critica, porém, a expressão “pessoa jurídica”, por 

considerá-la ambígua, eis que, “propriamente falando, todas as pessoas são 

jurídicas, no sentido de que a personalidade é conceito jurídico e seus atributos se 

regulam pelo Direito”. 

Deve-se sobretudo à doutrina alemã a moderna teoria da pessoa jurídica, eis 

que os respectivos doutrinadores conceberam as pessoas morais, claramente, como 

“realidades”, ao lado das pessoas naturais, as coletividades humanas estáveis, 

voltadas para certos fins, com individualidade e autonomia próprias. 

 

 

1.3  Teorias sobre a natureza da pessoa jurídica 

 

 

 A natureza da pessoa jurídica não é pacífica, devendo ser analisada a partir 

de algumas concepções doutrinárias, entre as quais destacaremos as principais. 

A primeira, conhecida por teoria da ficção legal foi efetivamente desenvolvida 

por Savigny6, sob influência do movimento revolucionário francês de 1789 e 

prevaleceu até meados do século XIX. Pela referida teoria, a pessoa coletiva não 

passaria de uma ficção, de um “sujeito artificial”, criado para desempenhar o papel 

de titular de uma massa patrimonial que não tenha um ser humano a quem pertença 

com exclusividade. Assim, a personalidade moral só poderia decorrer de concessão 

                                                           
5 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 163. 
6 SAVIGNY. Droit romain, § 85. Apud  BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7. ed. 
Atual. por Achilles Bevilaqua e Isaías Bevilaqua. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1955. p. 104. 



legal ou do Estado, originando-se um ente relativamente incapaz, sem vontade e 

ação próprias. As principais críticas a essa teoria, como assinala Sílvio Venosa7, 

residem no fato de restringir o alcance das pessoas jurídicas apenas aos direitos 

patrimoniais e também de considerar como ficção o que tem realidade no mundo 

jurídico. Em se concebendo, por exemplo, que o Estado, enquanto pessoa jurídica, é 

uma ficção legal, o Direito que dele se origina também o seria, o que soa inaceitável.    

 Há, outrossim, a teoria da aparência, defendida por Ihering8, para quem a 

pessoa jurídica é apenas uma forma especial, mediante a qual seus membros – 

estes sim, os verdadeiros sujeitos de direito – manifestam suas relações jurídicas 

com o mundo externo. Não obstante, se assim fosse, poderiam os indivíduos que 

compõem a pessoa jurídica exercer diretamente os direitos a ela atribuídos, o que 

não se verifica. 

  Por sua vez, a teoria da propriedade coletiva, sustentada por Planiol9, vê a 

pessoa jurídica como simples manifestação da propriedade de vários indivíduos. 

Desaba essa teoria, porém, sob o argumento de que muitas entidades com fins 

científicos, literários ou religiosos, por exemplo, por não terem base econômica, até 

dispensariam um patrimônio realizado. A teoria em comento despreza, portanto, os 

fins para os quais são criadas as pessoas jurídicas, atribuindo-lhes conotação 

essencialmente materialista.     

 As teorias da realidade objetiva, ao seu turno, opondo-se radicalmente à idéia 

de se considerar a pessoa jurídica como ficção legal, tomaram-na como uma 

realidade efetiva, dotada de vida e vontade próprias. Sustentam muitos defensores 

                                                           
7 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil (parte geral). 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Vol. 1. p. 247. 
8 Apud  BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7. ed. Atualizada por Achilles Bevilaqua e 
Isaías Bevilaqua. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1955. p. 105. 
9 PLANIOL, Marcel. Traité élementaire. 4. ed. p. 970. Tomo 1 apud  DEMOGUE, René. Les Notions 
Fondamentales du Droit privé: essai critique. Paris: Arthur Rousseau Éditeur, 1911. 
 



dessas teorias – como Gierke, Endemann, Ferrat10 –, com inequívoco exagero, que 

a pessoa moral, em síntese, seria um organismo tão completo quanto a própria 

pessoa natural, inclusive com vontade própria, e assim, em princípio, todos os 

direitos desta estender-se-iam àquela, salvo expressa restrição legal. A falha dessas 

teorias está nos excessos com que concebem a personalidade jurídica, sem 

considerar que o elemento “vontade” é, evidentemente, peculiar à pessoa humana. 

 Têm-se, por fim, as teorias da realidade técnica, que tendem a prevalecer, 

tendo por base a realidade objetiva, porém afastando seus exageros e conciliando 

suas idéias. Consideram as pessoas jurídicas como instrumentos técnicos, 

destinados a dar uma base estável aos empreendimentos de interesse comum a 

vários indivíduos, representando, assim, significativo fator de progresso das relações 

socioeconômicas11. Seriam as mesmas, portanto, não uma ficção, e sim uma 

realidade, porém não uma realidade da vida sensível, mas do mundo jurídico, 

justificando-se o seu reconhecimento como sujeitos de direito em face de sua função 

de realização de determinados fins.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Apud  BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7. ed. Atualizada por Achilles Bevilaqua 
e Isaías Bevilaqua. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1955. p. 112. 
11 PAULA, Adriano Perácio de. A desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do 
Consumidor. In: LIMA, Osmar Brina Corrêa (coord.). Atualidades jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003. p. 13-27. p. 14. Vol. 3. 
 



 

 

2  AS PESSOAS JURÍDICAS NO DIREITO BRASILEIRO 
 

 

2.1  Classificação das pessoas jurídicas no Direito pátrio 

 

 

 De acordo com o Código Civil vigente, Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, as pessoas jurídicas são de Direito Público – Interno e Externo – ou de Direito 

Privado. 

 Compõem o rol das pessoas jurídicas de Direito Público Interno, na forma do 

art. 41 do citado Código: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios12, os 

Municípios, as autarquias – inclusive as associações públicas13 – e “as demais 

entidades de caráter público criadas por lei”, incluindo-se entre as últimas as 

fundações de Direito Público, por exemplo. Em princípio, é sobretudo ao Direito 

Administrativo que interessa o estudo de tais pessoas jurídicas, as quais, não 

obstante, podem ser regidas pelo Direito Privado sob circunstâncias específicas, 

como nas hipóteses em que seus agentes causem danos a terceiros, quando se 

lhes atribui a responsabilidade civil objetiva, para cuja efetivação seguir-se-ão as 

orientações emanadas principalmente do Direito Civil. 

                                                           
12 Os Territórios, se bem que referidos no art. 18, § 2º da Constituição da República Federativa do 
Brasil como integrantes da União, foram erigidos à condição de pessoas jurídicas de Direito Público 
Interno, para fins de desenvolvimento ou segurança nacional. Têm a natureza de autarquias 
especiais. Nesse sentido: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. atual. 
por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 732-733 e  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 
11. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 448-449. 
13 As associações públicas foram incluídas no art. 41, inc. IV, do Código Civil, pela Lei n. 11.107/2005, 
que disciplina a contratação de consórcios públicos, atribuindo-lhes essa qualidade, obviamente 
quando públicos.  



 Pessoas jurídicas de Direito Público Externo, de conformidade com o art. 42 

do Código Civil Brasileiro, seriam os Estados estrangeiros e todos os entes regidos 

pelo Direito Internacional Público, a exemplo da Organização das Nações Unidas, da 

Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, entre 

outros. Dá-se a referência a tais pessoas jurídicas em nossa legislação para fins 

didáticos, eis que, obviamente, não são as mesmas reguladas pelo Direito pátrio.  

 Finalmente, relaciona o nosso Código, em seu art. 44, como Pessoas 

Jurídicas de Direito Privado, as associações, as sociedades, as fundações 

(privadas), as organizações religiosas e os partidos políticos. 

Associações e sociedades têm em comum o fato de serem entidades 

constituídas de pessoas, diferenciando-se entre si basicamente por seus fins, não-

econômicos nas primeiras e necessariamente econômicos nas organizações 

societárias, que são reguladas essencialmente pelo Direito Comercial, ou 

Empresarial. 

As fundações privadas, por sua vez, constituem universalidades de bens, 

nascem da vontade de seu instituidor e somente podem ter fins religiosos, morais, 

culturais ou de assistência, de acordo com o parágrafo único do art. 62 do Código 

Civil. 

No tocante às organizações religiosas e aos partidos políticos, foram ambos 

incluídos nesse elenco por força da Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003, 

havendo o legislador pátrio cedido às pressões de setores interessados em isentar 

tais pessoas jurídicas do regime geral das associações – à qual seriam equiparáveis 

–, para considerá-las de natureza especial. 

Vale dizer, o rol do art. 44 do Código Civil não é exaustivo. Ao mesmo devem 

ser acrescentadas as empresas públicas, entidades com fins econômicos, sob 



titularidade de um ente estatal, às quais o art. 173, § 1º, inc. II, da Constituição da 

República e o art. 5º, inc. II, do Decreto-lei nº 200/67 atribuem personalidade de 

Direito Privado, a despeito da denominação. É por meio das empresas públicas, 

consideradas integrantes da Administração Pública Indireta, que o Estado explora 

atividade econômica, embora só deva fazê-lo, nos termos da vigente Constituição, 

quando necessário “aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo”14. Podem, em tese, revestir-se de qualquer das formas societárias, 

conquanto se verifique, como regra geral, serem constituídas como unipessoais. 

     

 

2.2 O tratamento legal das pessoas jurídicas de Direito Privado 

 

 

2.2.1  Início da personalidade moral 

 

 

À exceção das empresas públicas, que são criadas por lei, inicia-se a 

personalidade das demais pessoas jurídicas de Direito Privado a partir da inscrição 

de seus atos constitutivos – contrato social, estatuto, etc. – no registro competente – 

Junta Comercial, Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas etc. –, precedida, 

quando necessário, de autorização do Poder Público, conforme se pode extrair do 

art. 45 do vigente Código Civil. 

Nos termos do art. 46 do referido Código, deve o registro da pessoa jurídica 

declarar: 

                                                           
14 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 173. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. 



 

a) a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, 

quando houver; 

 

b) o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos 

diretores; 

 

c) o modo por que se administra e representa a pessoa jurídica, ativa e 

passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

 

d) se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que 

modo; 

 

e) se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais; 

 

f) as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, 

nesse caso. 

 

Uma vez dotada de personalidade jurídica, passa a entidade moral a ostentar 

existência própria, desvinculada, portanto da existência de quem a compõe, com os 

efeitos que serão a seguir examinados. 

 

 

 



2.2.2  Conseqüências da personificação do ente coletivo 

 

 

 No art. 40 de seu projeto de Consolidação das Leis Civis, Teixeira de Freitas15 

referiu-se a “pessoas collectivas” para designar as pessoas jurídicas, explicitando 

que as mesmas devem considerar-se “como uma pessoa”. Efetivamente, a 

personificação de ente moral tem por efeito basilar trazer-lhe a qualidade de sujeito 

de direito, para todos os fins jurídicos que com ele forem compatíveis.        

Ao abordar, especificamente, as conseqüências da personificação das 

sociedades, João Eunápio Borges16 faz referência à Conferência do Direito 

Internacional Privado de Haia, da qual foram extraídas as seguintes condições 

essenciais para o reconhecimento da personalidade jurídica de uma sociedade: 

 

a)  capacidade judicial, ativa e passiva; 

 

b)  capacidade de possuir bens; 

 

c)  capacidade de celebrar contratos e praticar atos jurídicos em geral. 

 

Em idêntica direção, Fábio Ulhôa Coelho17, ao tratar da personalização da 

sociedade empresária, menciona três exemplos de sua revelação, que nada mais 

                                                           
15 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das Leis Civis. 3. ed. Rio de Janeiro: H. Garnier, 
1896. p. 32. O artigo em referência traz o seguinte texto original: “Art. 40. As pessoas são singulares, 
ou collectivas. São pessoas collectivas as Cidades, Villas, Concelhos, Confrarias, Cabidos, Prior e 
Convento, marido e mulher, irmãos em uma herança; e outras semelhantes, que se considerão como 
uma pessoa”.  
16 BORGES, João Eunápio. Curso de direito comercial terrestre. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1971. p. 262. 
17 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 5. ed. rev. e atual. de acordo com o novo 
Código Civil e alterações da LSA. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 13-15. Vol. 2. 



são do que as condições antes tratadas, em outras palavras: titularidade 

obrigacional, titularidade processual e responsabilidade patrimonial. 

Ainda nesse sentido, Waldemar Ferreira18, também reportando-se 

especificamente à sociedade, aponta como conseqüência de sua personificação 

uma espécie de poder de autodeterminação, que lhe permite movimentar-se, agir, 

contratar, adquirir, onerar, alienar, estar em juízo em nome próprio, enquanto autora, 

ré ou interveniente, para litigar até contra seus próprios sócios, o que afastaria 

qualquer dúvida quanto à distinção entre sua personalidade e a de cada sócio.       

Ao possuir existência independente, a pessoa jurídica dispõe, 

necessariamente, de um patrimônio próprio, portanto inconfundível com as massas 

patrimoniais dos sócios. No dizer de Carvalho de Mendonça19, aos credores da 

sociedade não se permitiria penhorar bens particulares dos sócios, senão quando 

existisse, por força de lei, responsabilidade ilimitada e, ainda assim, somente depois 

de executados todos os bens sociais. Pontes de Miranda20 corrobora esse 

entendimento, afirmando que o patrimônio próprio da sociedade tem “a 

particularidade de estar incólume à execução pelos credores do coletor, ou 

coletores, ou ao concurso de credores”.  Universitas distat a singulis, ou seja, a 

sociedade distingue-se do indivíduo. 

 

 

 

 

                                                           
18 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial (o estatuto da sociedade de pessoas). São 
Paulo: Saraiva, 1961. p. 107. Vol. 3. 
19 CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro (Das Sociedades 
Comerciais). 4. ed. atual. por Aquilles Beviláqua e Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1945. p. 107. Vol. 3, livro 2, parte 3. 
20 PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado (Parte Geral: introdução. pessoas físicas e 
jurídicas). Rio de Janeiro: Borsoi, 1954. p. 352. Tomo 1. 



2.3  Pessoas jurídicas e direitos da personalidade 

 

 

2.3.1  Noções de direitos da personalidade 

   

 

Consideram-se da personalidade, em princípio, os direitos inatos21 da pessoa 

humana, essenciais, relacionados aos seus atributos físicos, psíquicos e morais, que 

servem à proteção de sua dignidade e que devem ser respeitados tanto pelo Estado 

quanto pelos demais particulares. São exemplos desses direitos: à vida, à 

integridade física, à integridade moral, à privacidade, à identidade, entre outros, 

todos inerentes à própria condição do ser humano, inseparáveis, portanto, da 

pessoa natural. 

Carlos Alberto Bittar22 lembra que, já no Direito Romano, previa-se a proteção 

da personalidade, por meio da actio injuriarum; a Carta Magna da Inglaterra, 

outrossim, reconhecia alguns direitos próprios do ser humano, em face dos 

detentores do poder. 

Não obstante, tem-se como recente a construção da teoria dos direitos da 

personalidade, segundo esclarece Renan Lotufo23, que a atribui às doutrinas 

germânica e francesa do final do século XIX. 

Favoreceram a formação dos direitos da personalidade, na lição de Carlos 

Alberto Bittar24, o sentido de dignidade humana assentado no cristianismo, as 

                                                           
21 CUPIS, Adriano de. I diritti della personalità. Milão: Giuffrè, 1959. p. 9-13. 
22 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. rev. e atual. de acordo com o novo 
Código Civil por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 18-19.  
 

23 LOTUFO, Renan. Código civil comentado (parte geral). São Paulo: Saraiva, 2003. p. 48. Vol. 1. 
24 BITTAR, Op. Cit., p. 19. 
 



noções de direitos indissociáveis do ser humano emanadas da Escola de Direito 

Natural e as idéias iluministas de valorização da pessoa, embora, num primeiro 

momento, apenas em face do Estado.  

No Brasil, não obstante as Cartas anteriores trouxessem algumas disposições 

direcionadas à pessoa humana, representou a Constituição da República de 1988 

grande marco da tutela jurídica dos direitos da personalidade, revelando o fenômeno 

da “constitucionalização” do Direito Civil  –  assim entendido como o processo de 

elevação, ao plano constitucional, dos princípios fundamentais do Direito Civil, que 

passam a condicionar a observância pelos cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, 

da legislação infraconstitucional25. 

  A vigente Constituição, em seu art. 5º, inciso X, estabelece a inviolabilidade 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando 

ainda o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

eventual violação. Mais adiante, alude a sigilo de correspondência e de 

comunicações telefônicas e telegráficas, a direitos autorais, entre outros. Não se 

deve, porém, olvidar que a tipicidade dos direitos da personalidade é de natureza 

aberta; assim, nossa Carta Magna institui, na verdade, uma cláusula geral de tutela 

da personalidade, ao dispor, em seu art. 1º, inciso III, ser a dignidade da pessoa 

humana um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, enquanto Estado 

Democrático de Direito. 

No tocante à legislação pátria infraconstitucional, o Código Civil de 1916, até 

por ter sido elaborado sob influência do liberalismo, do individualismo-voluntarismo, 

da concepção patrimonialista do Direito Civil, não dedicou qualquer capítulo aos 

direitos da personalidade, o que, porém, não impediu o reconhecimento de tais 

                                                           
25 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. Intelligentia Jurídica. Disponível em: 
<http://intelligentiajuridica.com.br/artigos/artigo2-oldout2001.html>. Acesso em: 13 nov. 2004. 



direitos, mormente com o advento da Constituição de 1988, eis que o Código Civil 

deve ser interpretado à luz da Constituição, e não o contrário. 

Entretanto, o Código Civil de 2002, fazendo a “ponte” com o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, tratou dos direitos da personalidade, 

dedicando-lhes o Capítulo II do Livro I da Parte Geral – arts. 11 a 21. Não se tem, 

naturalmente, uma disciplina completa do tema – até porque a construção de um 

direito geral da personalidade não se exaure no reconhecimento dos tradicionais 

atributos, mas conta com “alargada possibilidade de contínua expansão26 –, mas 

algumas regras importantes, que vêm ao encontro da cláusula geral de proteção à 

dignidade humana já consagrada pela Carta Magna, incluindo, como bem salienta 

Sílvio Romero Beltrão, uma “autorização em branco” para que o juiz adote as 

providências adequadas à manutenção e defesa de tais direitos27. 

 

 

2.3.2  Extensão da proteção dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas 

    

 

Até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro de 2002, a doutrina pátria 

não era pacífica quanto à possibilidade de se estender, às pessoas jurídicas, os 

direitos da personalidade, embora prevalecesse tese favorável nesse sentido, na 

trilha da maior parte dos doutrinadores europeus, que há muito a cogitavam28.  

                                                           
26 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes teóricas do novo Código 
Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 125. 
27 BELTRÃO, Sílvio Romero. Tutela jurídica dos direitos da personalidade. In: ALVES, Jones 
Figueirêdo; DELGADO, Mário Luiz (coords.). Novo Código Civil: questões controvertidas. São Paulo: 
Método, 2004. p. 449-463. 
28 Nesse sentido: PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges. Tratado practico de derecho civil frances. 
Traduzido em espanhol por Mario Díaz Cruz. Havana: Cultural, 1927. Tomo 1. Tradução de: Traité 
pratique de droit civil. p. 74-77. 



Carlos Alberto Bittar29, um dos antigos defensores da extensão dos direitos da 

personalidade aos entes morais, afirmava, nesse sentido, que as pessoas jurídicas, 

enquanto “entes dotados de personalidade pelo ordenamento positivo”, fariam jus ao 

“reconhecimento de atributos intrínsecos à sua essencialidade”. 

A discussão – ao menos no que diz respeito à admissão de direitos da 

personalidade da pessoa jurídica – parece ter chegado ao fim com o advento do art. 

52 do novo Código Civil, que impõe aplicar-se às pessoas jurídicas, no que couber, a 

proteção dos direitos da personalidade. Podemos afirmar que tal dispositivo 

encontra-se, aliás, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, que há algum tempo vem acolhendo a idéia de reparabilidade de danos 

morais causados à pessoa jurídica; e como demonstra Paulo Lôbo30, com bastante 

precisão e profundidade, o dano moral nada mais é do que aquele decorrente de 

violação a direito da personalidade. 

Não obstante, abre-se novo debate quanto ao alcance da expressão “no que 

couber”, presente no art. 52 do Código Civil. Para Fábio Ulhôa Coêlho31, os direitos 

da personalidade extensivos às pessoas jurídicas teriam por objeto o nome, a 

imagem, a privacidade e a honra. Esclarece o referido autor que, pelo fato de 

somente as pessoas físicas viverem e serem corporificadas, não haveria como 

conceber, por exemplo, o direito à vida ou ao corpo às pessoas jurídicas. 

Esposando entendimento semelhante, Alexandre Ferreira de Assumpção 

Alves32, ao seu turno, faz referência ao nome, ao título, ao signo figurativo, à 

imagem, ao segredo e ao direito moral de inventor, como possíveis direitos da 

                                                           
29 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. rev. e atual. de acordo com o novo 
Código Civil por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.  p. 13. 
30 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos Morais e Direitos da Personalidade. In: Revista Trimestral de 
Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, v. 6, p. 79-98, abr./jun., 2001. 
31 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 260. Vol. 1. 
32 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 134. 



personalidade da pessoa jurídica. Acreditamos, porém, que essa interpretação 

possa ser ampliada, para chegar uma pouco além dessas concepções. 

É bem verdade que a pessoa jurídica consiste numa criação do direito; sua 

personalidade não é natural, como a do ser humano, mas trata-se de uma realidade 

no mundo jurídico, a que se reconhece inclusive uma função social. Vislumbra-se, na 

entidade jurídica, um elemento indispensável à estabilidade dos empreendimentos 

de interesse comum, ao qual o direito confere uma existência independente de seus 

componentes, a fim, justamente, de que possa ter direitos e obrigações em nome 

próprio. E como não reconhecer, assim, a existência de direitos específicos, 

indissociáveis de sua condição jurídica ?  

Com efeito, verifica-se que o art. 25.1 da Convenção Européia de Direitos 

Humanos de 1950, por exemplo, legitima tanto as pessoas físicas quanto as 

pessoas jurídicas a reclamar a proteção de direitos humanos. O Tribunal 

Constitucional da Espanha, outrossim, já reconheceu expressamente que há direitos 

fundamentais inerentes às pessoas jurídicas, respeitadas, evidentemente, suas 

características próprias. E no mesmo sentido dispõe a Constituição da Alemanha. 

A nosso ver, ao se determinar, por meio do art. 52 do Código Civil, a 

aplicação da proteção dos direitos da personalidade, “no que couber”, às pessoas 

jurídicas, não se pretende exatamente estender, por ficção, alguns dos reconhecidos 

direitos da personalidade da pessoa natural – portanto evidentemente inerentes ao 

ser humano, com suas características próprias –, às pessoas jurídicas. Parece-nos 

ter havido, efetivamente, a intenção de se proporcionar, sim, uma proteção do 

mesmo nível daquela concebida para os direitos da personalidade do ser humano 

aos direitos da personalidade da pessoa jurídica. Mas estes consistiriam em certos 

direitos inseparáveis da substância de qualquer ente moral e cuja tipicidade é 



igualmente de natureza aberta, devendo, portanto, ser extraídos da essência da 

pessoa jurídica, de suas características necessárias, e não obrigatoriamente de um 

rol específico, que possa ser encontrado de forma sistematizada em algum ponto de 

nosso ordenamento jurídico. 

Conquanto admitamos que os direitos referidos pelos autores antes citados 

são efetivos direitos da personalidade da pessoa jurídica, acreditamos que não se 

pode reduzir aos mesmos a idéia de direitos fundamentais decorrentes da 

personificação de ente moral.  

Evidentemente, por se tratar de um ser imaterial, não se poderia atribuir à 

pessoa jurídica nenhum dos direitos sobre o corpo, vivo ou morto. Entendemos, 

porém, que outros direitos, porque inseparáveis do atributo da personalidade 

jurídica, devem ser acrescentados aos elencos normalmente oferecidos, um dos 

quais, que consideramos de extrema importância, o direito à integridade jurídica, que 

equivaleria, comparativamente, à integridade física da pessoa natural. Ora, a pessoa 

jurídica é um ente concebido para ter uma vida própria; e essa existência 

independente seria, portanto, de sua essência, revelando-se, por exemplo, no fato 

de que a morte de qualquer das pessoas que compõem o ente moral não constitui, 

por si só, causa para a respectiva dissolução. 

Note-se que, tal como ocorre com os direitos da personalidade da pessoa 

natural, aqueles inerentes à pessoa jurídica não seriam ilimitados. Se, a título de 

ilustração, determinada pessoa jurídica estiver sendo utilizada como “escudo”, como 

véu para a prática de atos ilícitos por parte de seus membros e/ou administradores, 

deixando de cumprir, portanto, sua função social, já se autoriza expressamente, pelo 

art. 50 do Código Civil, a desconsideração da pessoa jurídica, construção 

inicialmente doutrinária, há tempos acolhida por nossos Tribunais e agora 



consolidada em nosso direito positivo, que permite ao julgador estender os efeitos 

de certas decisões aos bens particulares de membros ou administradores de 

determinada entidade moral. 

Pode-se afirmar, assim, que a desconsideração da pessoa jurídica seria 

medida violenta, excepcional, que fere direito da personalidade da pessoa jurídica; 

mas isso não significa que não se possa, em face disso, reconhecer à pessoa moral 

o direito à integridade jurídica. Destaque-se que as limitações a direitos da 

personalidade, como já colocado, também ocorrem com a pessoa natural: quando, 

por exemplo, determinado sujeito representa ameaça à sociedade, deve sofrer o 

legítimo cerceamento de sua liberdade, mesmo constituindo a liberdade um direito 

da personalidade. Da mesma forma que existem critérios para se justificar a 

limitação a um direito da personalidade da pessoa natural, há requisitos para se 

relativizar direitos da personalidade das pessoas jurídicas. A aplicação da 

desconsideração da pessoa jurídica num caso concreto, por exemplo, além de 

apoiada no descumprimento da função social da pessoa moral, no princípio geral de 

que ninguém pode beneficiar-se de sua própria torpeza, requer, na forma do art. 50 

do Código Civil, a prova de abuso da personalidade e o requerimento do interessado 

ou do Ministério Público; sem a observância tais critérios, ter-se-ia situação evidente 

de lesão injustificada a um direito da personalidade, a merecer proteção legal do 

mesmo nível daquela prevista para o direito da personalidade da pessoa natural.                  

O direito à liberdade 33seria, outrossim, inerente à pessoa jurídica, porém é 

preciso delimitar o alcance dessa liberdade, que evidentemente não teria a mesma 

conotação daquela conferida à pessoa natural. A liberdade da pessoa jurídica 

revelar-se-ia pela garantia da livre iniciativa, da livre concorrência, pelas 

                                                           
33 No mesmo sentido: RIBEIRO, Alex Sandro. Ofensa à honra da pessoa jurídica: de acordo com o 
Código Civil de 2002. São Paulo: Universitária de Direito, 2004. p. 99-100. 



possibilidades de escolha do objeto social, de ampliação ou redução do mesmo, da 

abertura de novos estabelecimentos, de mudança de domicílio. Não se trata, 

certamente, de uma liberdade absoluta – àquela assegurada à pessoa natural 

também impõem-se várias limitações –, mas compatível com a natureza e os fins 

sociais da pessoa jurídica.       

Nascem os direitos da personalidade da pessoa jurídica com seu registro, 

subsistem ao longo de sua existência e extinguem-se com a baixa do registro. 

Residem, segundo Patrícia Viana34, “na necessidade de amparar-se a empresa, em 

função de atentados injustos de concorrentes”; acrescentamos que esse amparo 

também deva ocorrer contra os abusos do próprio Estado.      

 Por derradeiro, reconhecendo-se à pessoa jurídica determinados direitos da 

personalidade, parece-nos inafastável a aceitação da tese que admite a 

possibilidade de sofrer a pessoa jurídica o dano moral35. Tal situação, na verdade, 

verifica-se nos casos de violação a direitos da personalidade, fora dos quais não há 

o que se falar na existência de danos extrapatrimoniais, como vem entendendo a 

melhor doutrina e a jurisprudência, fundadas no vínculo que a própria Constituição 

de 1988 estabeleceu entre os direitos da personalidade e a reparabilidade do dano 

moral, tratando-os em conjunto.  

 

 

 

 

                                                           
34 VIANA, Patrícia Guerrieri Barbosa. Dano moral à pessoa jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2002. p. 29. 
35 Nesse sentido: PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges. Tratado practico de derecho civil frances. 
Traduzido em espanhol por Mario Díaz Cruz. Havana: Cultural, 1927. Tomo 1. Tradução de: Traité 
élementaire de droit civil. p. 76. 
 



2.4  Função social da pessoa jurídica 

 

 

 Considera-se a Revolução Francesa, do final do século XVIII, o marco inicial 

do Estado moderno, cuja primeira fase é o liberalismo. Inspirado nos ideais 

iluministas, caracterizou-se o liberalismo pela valorização “cega” do ser humano, 

enquanto cidadão frente ao Poder Público, indivíduo dotado de vontade, de 

liberdades, daí decorrendo, conseqüentemente, a limitação da atuação 

intervencionista do Estado.  

No Direito, refletiu-se a doutrina liberal pelo surgimento de Constituições 

engessadoras das hipóteses de intervenção estatal e de Códigos que outorgavam 

considerável autonomia aos indivíduos. A pretexto de se proporcionar ao cidadão a 

chamada “segurança jurídica”, prevalecia, nesse contexto individualista, o apego à 

letra da lei, não se admitindo, por conseguinte, qualquer valor que não estivesse 

contido na norma emanada do Estado. 

Adveio de tal realidade uma concepção essencialmente patrimonialista do 

Direito, sustentada na idéia de que o indivíduo só poderia considerar-se livre na 

exata medida em que não tivesse impedimentos, em que pudesse ser proprietário, 

usar, gozar e dispor de suas coisas, sem a interferência do Estado. Destarte, as 

decisões, nos conflitos de interesse, priorizavam a vontade da pessoa enquanto 

sujeito de direito, mesmo que essa vontade estivesse algumas vezes dissociada do 

contexto social; a repercussão das decisões judiciais na vida social não tinha, 

portanto, maior relevância para os que as proferiam.  



Não obstante, na passagem do século XIX para o século XX, conforme 

observa José Camacho Santos36, enfraqueceu-se o individualismo-voluntarismo. 

Fatos como a Primeira Grande Guerra, as crises econômicas, a má-distribuição de 

renda, a exploração dos menos favorecidos economicamente pelos detentores do 

poder, estimularam uma postura crítica da sociedade em relação ao liberalismo. 

Passou-se, então, à reflexão acerca de um novo modelo de Estado, que continuasse 

a valorizar o ser humano, porém de um outro modo, a partir de sua dignidade e sua 

integração na sociedade. 

Assim, na primeira metade do século XX, começou a despontar o Estado 

social, voltado para o bem-estar da coletividade, considerando a pessoa como um 

valor, sim, mas um “valor-fonte” do ordenamento – como afirma Miguel Reale37 –, 

projetando ou instituindo os demais valores. Retornou-se ao intervencionismo estatal 

que as Constituições liberais tanto repudiavam, mas agora para se garantir a 

superioridade dos interesses sociais, a realização do bem comum, o 

desenvolvimento econômico orientado pela justiça social. 

O Estado social deixou de ser um mero espectador da realidade e de ter o 

único papel de assegurar ao indivíduo a consecução de seus interesses particulares. 

Passou  a atuar intervindo nas relações privadas sempre que necessário, para fazer 

valerem os valores da justiça distributiva, o interesse coletivo, a dignidade humana. 

E o Direito, portanto, também mudou sua função: de instrumento de tutela da 

vontade individual, na concepção anterior, tornou-se agora realizador dos novos fins 

do Estado, interferindo sobre a realidade.      

                                                           
36 SANTOS, José Camacho. O Novo Código Civil Brasileiro   em  suas Coordenadas Axiológicas:   do   
Liberalismo à Socialidade. Presidência da República. Disponível em: 
<https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_45/Artigos/Art_jose.htm>. Acesso em: 19 out. 
2004. 
37 REALE, Miguel. Pluralismo e liberdade. 2. ed. São Paulo: Expressão e Cultura, 1998. p. 87. 
 



Essa nova concepção do Direito, que Marçal Justen Filho38 identifica como 

fenômeno da “funcionalização”, teve imediatos reflexos principalmente sobre a 

propriedade e os contratos. A partir da função social idealizada para a propriedade, 

o Direito impunha ao proprietário a adoção de determinadas condutas; do contrário, 

estaria sujeito até mesmo à perda da coisa, em prol do interesse social. Reduziu-se, 

outrossim, a liberdade das partes envolvidas nos contratos, agora subordinada a 

normas de ordem pública, tendentes a evitar possíveis abusos decorrentes da 

eventual desigualdade material entre os contratantes.  

Embora a propriedade e os contratos hajam recebido, já num primeiro 

momento, as influências da nova função do Direito, isso não ocorreu em relação à 

pessoa jurídica. Tratando de tal situação, explica Gustavo Bandeira39: 

 

[...] a reformulação do direito subjetivo e a sua funcionalização, entretanto, 
não influíram desde logo, na idéia da pessoa jurídica. De certa forma, a 
pessoa jurídica ficou, durante longo período, imune à funcionalização do 
direito, considerando a sua proximidade com a pessoa física. 
 
 

 Esclarece o referido autor40, criticando a transposição indevida do caráter 

absoluto da pessoa física para a pessoa jurídica – possível causa da manutenção do 

enfoque absolutista  da  pessoa  jurídica na  fase  inicial  do  Estado social   –,  que 

“a pessoa física é conceito que se esgota em si mesmo, não podendo ser enfocado 

como instrumental. A pessoa jurídica, por sua vez, sintetiza um conceito relativo, 

histórico e funcionalizado, ou seja, sua existência possui caráter instrumental para a 

consecução de resultados que são benéficos para a própria sociedade”. Assim, a 

                                                           
38 JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. 
São Paulo: RT, 1987. p. 41. 
39 BANDEIRA, Gustavo. Relativização da pessoa jurídica: a falta de patrimônio e a 
responsabilidade do sócio. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 18. 
40 Idem. Ibidem, p. 19. 
 



pessoa jurídica também teria uma função social, que começou a ser visualizada com 

maior clareza e discutida em tempos mais recentes. 

 Com efeito, José Lamartine Corrêa de Oliveira41, corroborando a visão da 

função social da pessoa jurídica, adverte para a existência de determinados fins, 

considerados humana e socialmente relevantes, subordinados aos valores 

decorrentes da dignidade humana, como justificadores do instituto da pessoa 

jurídica. A partir da lição do citado autor, aliada à visão de outros juristas e da 

observação da própria realidade, destacar-se-iam entre tais fins: 

 

a) a viabilização da soma de esforços e recursos econômicos para a 

realização de atividades produtivas, que nem sempre se encontram 

normalmente ao alcance de um ser humano; 

 

b)   a limitação dos riscos empresariais; 

 

c) a possibilidade de agrupamento de certos bens, para que fiquem 

exclusivamente ao serviço de determinadas finalidades socialmente 

relevantes; 

 

d) a concretização dos interesses do Estado na realização de certas 

atividades – sobretudo as de natureza econômica –, responsáveis muitas 

vezes pela criação de empregos, geração de tributos, desenvolvimento 

tecnológico, progresso cultural, circulação de riquezas, dependendo a 

viabilidade dessas atividades, na maioria das vezes, da conjugação de 

                                                           
41 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 
1979. p. 608. 



esforços de várias pessoas, ante o grau de complexidade e o nível de 

investimentos esperado.        

 

Cumpre sua função social a pessoa jurídica que existe em razão de tais fins 

e, ademais, como esclarece Gustavo Bandeira42, obedece aos princípios 

constitucionais que lhe dizem respeito, inerentes à ordem econômica, insculpidos no 

art. 170 da Carta Magna, como a valorização do trabalho humano, a livre 

concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio-ambiente.    

   Sem prejuízo dessa função social “geral” da pessoa jurídica, revelada por 

todos os aspectos até aqui demonstrados, é certo que cada pessoa jurídica, 

isoladamente considerada, tem também uma função específica, esta variável de 

acordo com sua natureza e objetivos definidos.  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 BANDEIRA, Gustavo. Relativização da pessoa jurídica: a falta de patrimônio e a responsabilidade 
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3 OS ABUSOS DA PERSONALIDADE MORAL E A TEORIA DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 

 

3.1  Problemas decorrentes da autonomia dos entes coletivos e a Disregard Doctrine 

como meio de repressão aos abusos da personalidade 

 

 

A autonomia conferida pelo Direito às pessoas jurídicas, entre outros efeitos, 

impediria a confusão de seu patrimônio com as massas patrimoniais sob titularidade 

daqueles que a integram. Limitam-se, com isso, os riscos do empreendimento e 

estimula-se, conseqüentemente, a livre iniciativa. 

Todavia, em algumas ocasiões, sócios ou administradores de pessoas 

jurídicas tiram indevido proveito da vida própria às mesmas atribuída. Desviam-nas 

das finalidades para as quais foram constituídas, utilizando-as para encobrir 

iniciativas dissimuladas, voltadas para a satisfação de seus interesses particulares. 

Não é raro observar fraudes, abuso de direito, confusão patrimonial, 

perpetrados por sócios ou administradores inescrupulosos de pessoas jurídicas, que 

não as mantêm senão como instrumentos a serviço de objetivos estritamente 

pessoais, ademais escusos. E quando de tais condutas decorrem prejuízos a 

terceiros ou, por vezes, à própria entidade moral, a reparação desses prejuízos 

torna-se extremamente árdua, ou mesmo inviável, se tomado com absoluto rigor o 



princípio da separação entre o patrimônio da pessoa natural e aquele da pessoa 

jurídica. 

Com o fim de ilustrar algumas possibilidades de uso indevido da pessoa 

jurídica, Fábio Ulhoa Coelho43 fornece certos exemplos que merecem ser 

reproduzidos, o primeiro dos quais, aliás, correspondente a uma situação concreta, 

levada aos tribunais da Inglaterra no final do século XIX e tida como o grande 

precedente da Disregard Doctrine: 

 
Imagine-se que um comerciante individual constitua com parentes e amigos 
uma sociedade comercial, da qual seja detentor de 95 % do Capital Social e 
que, em seguida, aliene a esta sociedade o seu estabelecimento comercial, 
instituindo-se sobre o mesmo garantia real, para assegurar o pagamento, 
pela pessoa jurídica, do preço da compra. Falindo a sociedade comercial, o 
estabelecimento comercial alienado, sobre o qual recai a garantia real, 
“retornaria” ao patrimônio do comerciante, sócio controlador da falida, por 
força da preferência de seu crédito. Os credores quirografários não 
poderiam haver os respectivos créditos porque o patrimônio da sociedade 
falida teria sido totalmente absorvido pelo pagamento do crédito com 
garantia real, de que era titular o seu próprio sócio controlador. A pessoa 
jurídica, no caso, foi utilizada na realização de fraude contra os credores, 
acobertando o exercício individual do comércio. Com o expediente utilizado, 
o comerciante individual não somente se livrou da responsabilidade limitada 
pelas obrigações decorrentes do exercício do comércio, como ainda, falindo 
em seus negócios, conseguiu conservar o seu patrimônio, sempre com 
prejuízo para os credores. [...] 
 
 
Se uma pessoa física contrata com terceiro uma obrigação de não-fazer 
mas, como órgão de uma pessoa jurídica, faz exatamente aquilo que 
estava, por disposição contratual, impedida de fazer, não ocorreria, em 
princípio, nenhum inadimplemento da obrigação assumida, eis que a 
pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física que a presenta. No 
entanto, houve inegável fraude contra o contrato. 
 
 
Cogite-se, também, da hipótese do sócio de uma sociedade comercial que, 
sendo casado, desejasse excluir da meação de sua esposa, em caso de 
separação, certos bens do casal e, para isso, transferisse esses bens ao 
patrimônio de sua sociedade. Mesmo que se partilhe a quota social ou as 
ações pelo valor de mercado da participação societária (e não por seu valor 
contratual ou nominal), o valor dos bens transferidos à pessoa jurídica, que 
correspondesse à participação societária dos demais sócios não estaria 
compreendido na massa dos bens do casal, a partilhar no juízo da 
separação, perpetrando-se, dessa forma, a fraude contra o Direito de 
Família.  
 

                                                           
43 COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1989. p. 14-15. 



     O que se pode perceber, em todos os casos retro, é a ausência de ato 

ilícito da pessoa jurídica, do ponto de vista estritamente formal. Residem os 

problemas no fato de se ter, em cada situação, um ato praticado pela pessoa jurídica 

apenas aparentemente, mas ocultando uma conduta perpetrada verdadeiramente 

por pessoa natural, sócio da entidade moral. No primeiro exemplo, quem instituiu a 

garantia em favor do alienante do estabelecimento foi ele próprio, mas formalmente 

o fez em nome da pessoa jurídica, da qual era sócio. No segundo exemplo, um 

indivíduo realizou, por intermédio da entidade moral que integrava como sócio, algo 

que não poderia ter feito enquanto pessoa natural, eis que havia assumido  

compromisso nesse sentido, por contrato. E quanto à terceira ilustração, tem-se a 

pessoa jurídica como um “abrigo”, certamente temporário, de uma parcela dos bens 

pessoais de um sócio, que os transferiu ao ente moral com o propósito exclusivo de 

evitar que forem considerados para fins de partilha, numa possível dissolução de 

sociedade conjugal. Assim, nos três casos citados, serviu a pessoa jurídica, 

respectivamente, de ferramenta para fraude contra credores, de respaldo para o 

descumprimento de obrigação contratual e de instrumento realizador de fraude ao 

Direito de Família. Em todas as referidas hipóteses, evidencia-se o uso abusivo da 

pessoal moral, a despeito dos seus verdadeiros objetivos, solenemente declarados 

no ato constitutivo, além da manifesta violação de sua função social.      

Com vistas a coibir condutas dessa natureza, perpetradas por sócios ou 

administradores de entes morais, mediante inequívoco abuso da personalidade 

jurídica destes, surgiu, no século XIX, a partir de precedentes judiciais no âmbito da 

common law – especificamente na  Inglaterra e nos Estados Unidos –, a  Disregard 

of Legal Entity Doctrine ou, como foi chamada ao ter sido introduzida no Brasil, 

Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica. 



Na sua essência, prega a Disregard Doctrine a possibilidade do juiz afastar, 

episodicamente, a personalidade jurídica de uma entidade coletiva, quando se 

depare com provas de seu uso abusivo por parte de um de seus membros ou 

gestores, perpetrado por meio de condutas como as que demonstram os exemplos 

de Fábio Ulhoa Coelho. Por conseqüência da desconsideração em tais situações, 

passa-se a responsabilizar diretamente a pessoa natural por todos os efeitos lesivos 

decorrentes de seu comportamento travestido de ato da pessoa jurídica. 

Embora a autonomia patrimonial represente um dos corolários mais 

importantes da personificação de ente moral, a constatação de objetivos espúrios, 

levados a efeito por integrantes da pessoa jurídica, em benefício próprio, justifica o 

sacrifício correspondente à quebra de tal princípio. Impõe-se retirar, nesses casos, o 

“véu” representado pela personalidade jurídica, que encobre a conduta reprovável 

do sócio ou administrador, e penetrar na esfera jurídica deste para reverter os efeitos 

do abuso revelado. Daí porque o Direito anglo-saxão também se refere à Teoria da 

Desconsideração da Pessoa Jurídica como “Lifting the Corporate Veil” (retirada do 

véu da corporação) ou “Piercing the Corporate” (penetração da corporação). 

A Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica é também referida pelos 

doutrinadores nacionais, na língua vernácula, por outras expressões equivalentes, a 

exemplo de doutrina da penetração, teoria da despersonificação, desestimação da 

pessoa jurídica, teoria da superação, entre outras que os juristas às vezes preferem 

utilizar, possivelmente influenciados pela tradução literal das locuções empregadas 

no idioma inglês, correspondente aos países de origem do instituto ou, enfim, 

justificando caso a caso seu ponto de vista.        

Por meio da Disregard, como se pode constatar, não se põe termo à 

existência da pessoa jurídica. Pelo contrário: considerando os objetivos envolvidos, 



trata-se, em última análise, de uma construção voltada para preservar o instituto da 

pessoa jurídica, para resguardar a entidade moral em casos de desvio, 

oportunizados pela regra da personificação. A desconsideração é sempre efêmera; 

busca, tão somente a reversão do ato abusivo ou a reparação dos danos 

decorrentes do mesmo, a despeito do que a pessoa jurídica continua a existir 

normalmente. 

Não se pode olvidar o propósito com que a personalidade jurídica foi criada 

pelo Direito: dar base sólida, estável, a agrupamentos de indivíduos, no intuito de 

viabilizar a consecução de objetivos dificilmente realizáveis a partir da iniciativa 

individual. A esse respeito, elucida José Lamartine Corrêa de Oliveira44, para 

corroborar a função social da pessoa jurídica, aliás, já tratada anteriormente45: 

 

A pessoa jurídica é uma realidade que tem funções – função de tornar 
possível a soma de esforços e recursos econômicos para a realização de 
atividades produtivas impossíveis com os meios isolados de um ser 
humano; função de limitação de riscos empresariais; [...] função de 
agrupamentos de determinados bens ao serviço de determinadas 
finalidades socialmente relevantes. 

 

Ora, se numa certa circunstância, a vida própria de determinada pessoa 

jurídica houver servido, comprovadamente, de proteção para que alguém a ela 

ligado lograsse vantagens pessoais, sem arriscar o próprio patrimônio, não há 

qualquer razão que sustente o respeito incondicional à autonomia do ente moral no 

caso concreto. Essa autonomia não deve ser tomada como uma regra absoluta, 

cega, mas como um atributo – o mais importante de todos – daquela pessoa jurídica 

que cumpre sua função social, ou seja, que existe para concretizar os objetivos a 

                                                           
44 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 
1979. p. 608. 
45 Vide n. 2.4, supra. 



que se propôs e que tão somente nesse rumo é conduzida por seus sócios e 

administradores.    

O primeiro estudo sistematizado da Teoria da Desconsideração da Pessoa 

Jurídica é atribuído ao Prof. Rolf Serick46, que a ela referiu-se por Durchgriff der 

Juristischen Personen. Em sua obra “Forma e Realidade da Pessoa Jurídica”47, de 

1955, Serick aponta, em síntese, os seguintes princípios relacionados à Teoria: 

 

a) para a incidência da desconsideração, há de ter ocorrido efetivo abuso da 

personalidade jurídica, ou seja, comportamento aparentemente lícito do 

sócio ou administrador da pessoa jurídica, disfarçado, portanto, de conduta 

da própria entidade moral, mas ocultando, na realidade, a intenção desse 

sócio ou administrador de proteger-se sob o manto daquela, com o fim de 

evitar o cumprimento de obrigação legal ou contratual, ou ainda para 

prejudicar terceiro; 

 

b) o princípio da autonomia é válido, não deve ser abandonado; o que se 

condena, efetivamente, é o mau uso da pessoa jurídica; 

 

c) uma vez que o legislador criou as pessoas jurídicas, assemelhadas aos 

seres humanos, as normas jurídicas relativas a estes poderão, em 

princípio, aplicar-se àquelas, salvo quando incompatíveis com suas 

funções; 

                                                           
46 Nesse sentido: BANDEIRA, Gustavo. Relativização da pessoa jurídica: a falta de patrimônio e a 
responsabilidade do sócio. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 51 e COELHO, Fábio Ulhoa. 
Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 9.    
47 SERICK, Rolf. Forma e realitá della persona giuridica. Traduzido em italiano por Marco Vitale. 
Milão: Giuffrè, 1964. p. 275-296. Tradução de: Rechtsform und realität juristischer personen. 
 



 

d) quando a lei reservar certa disciplina a hipóteses em que as partes de um 

negócio devem ser absolutamente distintas e, numa dessas hipóteses, 

houver a pessoa jurídica realizado negócio com um integrante seu, será 

lícito desconsiderar a personalidade jurídica, para que se aplique disciplina 

diversa.  

 

 Embora muitos outros estudos consistentes tenham contribuído para o 

desenvolvimento da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica depois da obra 

de Rolf Serick, é certo que esta constitui um ponto de partida extremamente seguro 

para a compreensão do instituto em tela.  

 

 

3.2  Precedentes apontados como possíveis origens da Disregard Doctrine 

 

 

3.2.1  Estados Unidos: Bank of United States v. Deveaux  

 

 

Em 1809, nos Estados Unidos, o Juiz Marshall, da Suprema Corte, inovou 

com uma decisão no caso Bank of United States versus Deveaux. Ao entender que 

um tribunal federal era competente para conhecer do litígio, o referido magistrado 

considerou, na verdade, as características pessoais dos sócios, interpretando que os 

interesses envolvidos eram particulares daqueles, não dizendo respeito às pessoas 

jurídicas das quais faziam parte. 



A jurisdição dos tribunais federais norte-americanos só poderia alcançar  lides 

entre cidadãos de diferentes Estados, nos termos do art. 3º, 2ª seção, da 

Constituição Federal norte-americana, e assim, para preservar a competência de um 

tribunal dessa natureza para a solução de litígio envolvendo pessoas jurídicas – ao 

menos aparentemente –, propôs-se o Juiz Marshall a demonstrar que, 

verdadeiramente, tratava-se de uma contenda entre sócios, “cidadãos”, portanto. 

A nosso ver, não se trata exatamente de um leading case relativo à 

desconsideração da personalidade jurídica, eis que não se entrou em discussões 

sobre responsabilidade ou autonomia patrimonial. A própria doutrina48, de um modo 

geral, tende a relutar em reconhecer o caso como precedente da Disregard Doctrine. 

Para Suzy Elizabeth Cavalcante Koury49, porém, o fato de ter sido levantado o 

véu da pessoa jurídica, para serem consideradas, numa situação específica, as 

pessoas dos respectivos sócios, seria bastante para considerar o caso Bank of 

United States v. Deveaux a verdadeira referência como origem remota da Disregard 

Doctrine, posição da qual discordamos, por não vislumbrarmos outro interesse na 

aplicação da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica, senão o de alcançar 

bens particulares de sócios ou administradores num caso concreto, diante do abuso, 

do desvio de objetivos da pessoa jurídica, aspecto sobre o qual de nenhuma 

influência foi o entendimento do Juiz Marshall na situação tratada.    

 

 

 

 

                                                           
48 Nesse sentido: BRUSCHI, Gilberto Gomes. Aspectos processuais da desconsideração da 
personalidade jurídica. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. p. 13-14. 
49 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard 
doctrine) e os grupos de empresas.  2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 64. 



3.2.2  Inglaterra: Salomon v. Salomon & Co. Ltd. 

 

 

A maior parte dos doutrinadores50, ao tratar das origens da Desconsideração 

da Pessoa Jurídica, não considera o caso norte-americano Bank of United States v. 

Deveaux, como verdadeiro precedente da Disregard Doctrine – em que pese o 

posicionamento contrário, sustentado, por exemplo, por Suzy Elizabeth Cavalcante 

Koury, conforme já tratado. Preferem os juristas, em sua maioria, apontar, com essa 

qualidade, o célebre caso Salomon  v. Salomon & Co. Ltd., de maior repercussão, 

ocorrido na Inglaterra, no final do século XIX.   

A sociedade Salomon & Co. Ltd., do ramo do comércio de couros e calçados, 

foi fundada em 1892, com 20.007 ações, sendo 20.001 sob titularidade do 

comerciante Aaron Salomon, cuja esposa e cujos 5 (cinco) filhos constaram como 

subscritores das 6 (seis) ações restantes. Ocorre que, tempos após sua fundação, a 

Salomon & Co. Ltd  tornou-se insolvente e, evidentemente, encerrou suas atividades 

sem poder satisfazer aos credores quirografários. 

Naturalmente irresignados, os credores da Salomon & Co. Ltd. Foram às vias 

judiciais, sustentando que a pessoa jurídica, naquele caso, era mero artifício: 

tratava-se, na verdade, da atividade exercida unicamente por Aaron Salomon, que 

teria constituído uma pessoa jurídica tão somente para ver limitada sua 

responsabilidade. Inclusive, convém ressaltar que o próprio Aaron Salomon 

ingressou com ação judicial contra a sociedade, da qual mostrava-se credor 

privilegiado, uma vez que não havia recebido todo o crédito – garantido com ônus 

                                                           
50 Nesse sentido: VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle società di 
capitali nella common law e nella civil law. Milão: Giuffrè, 1964. p. 91-93. 



reais – pela transferência de um estabelecimento que lhe pertencia e que fora 

computado para fins de integralização de parte do capital relativo às suas ações. 

Tanto o juízo de primeira instância quanto, em grau de recurso, a Court of 

Appeal, proferiram decisões acolhendo a pretensão dos credores e, assim, 

condenando Aaron Salomon a responder com seu patrimônio pessoal para 

satisfazer aos credores da sociedade, em evidente desconsideração dos efeitos da 

personalidade jurídica desta. 

Não obstante, em 1897, a conservadora House of Lords, decidindo em última 

instância, não apenas afastou a responsabilidade pessoal de Aaron Salomon, como 

até mesmo considerou seu crédito privilegiado, entendendo que a sociedade foi 

validamente constituída, como uma pessoa distinta dos sócios. 

Em que pese a decisão definitiva da House of Lords no caso Salomon v. 

Salomon & Co. Ltd., explica Rubens Requião51 que 

 

a tese das decisões reformadas das instâncias inferiores repercutiu, dando 
origem à doutrina do disregard of legal entity, sobretudo nos Estados 
Unidos, onde se formou larga jurisprudência, expandindo-se mais 
recentemente na Alemanha e em outros países europeus. 

 

Na Inglaterra, contudo, a posição da Casa dos Lordes influenciou 

negativamente o desenvolvimento da Teoria da Desconsideração da Pessoa 

Jurídica, esclarecendo Alexandre Couto Silva52 que aquele país, “desde então, vem 

aplicando rigorosamente os princípios da separação das personalidades jurídicas 

entre sócio e sociedade e da responsabilidade patrimonial nele consagrado”, 

recorrendo-se à despersonalização tão somente em casos extremos. 

 

                                                           
51 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 25.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 378. Vol. 1. 
52 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito 
brasileiro. São Paulo: LTr, 1999. p. 31. 



 

3.3  Evolução da Teoria da Desconsideração no mundo 

 

 

 Após o caso Salomon v. Salomon & Co. Ltd., passaram a ser observadas com 

maior atenção, em todo o mundo, as diversas ocorrências envolvendo a prática de 

condutas irregulares por parte de controladores e administradores de pessoas 

jurídicas, a partir da personalidade moral destas. Como tais situações pareciam 

predominar na Europa continental e os tribunais tinham que oferecer respostas aos 

litígios que lhes eram submetidos, os doutrinadores daquele continente, sobretudo 

os alemães, dispuseram-se a estudar mais intensamente a Disregard Doctrine. 

 Já se destacou, retro53, a sólida contribuição do Prof. Rolf Serick, da 

Universidade de Heidelberg, Alemanha, para o instituto em comento, com a obra 

“Rechtsform und Realität Juristischer Personen”, em 1955, considerada o primeiro 

estudo sistematizado da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica. Neste, 

salientou o professor alemão a necessidade da jurisprudência enfrentar os casos 

extremos, nos quais deve ser analisada a possibilidade de se abdicar a estrutura 

formal da pessoa jurídica, para que a decisão judicial penetre em sua essência e 

alcance seus membros.   

Não obstante, o trabalho do Prof. Rolf Serick já se baseava numa relevante 

compilação de casos publicada nos Estados Unidos, em 1927, por Maurice 

Wormser54, que criticava a compreensão excessivamente conservadora de juízes e 

cortes norte-americanas em litígios envolvendo pessoas jurídicas, nos quais a 

                                                           
53 Vide n. 3.1, supra. 
54 WORMSER, Maurice. Disregard of the corporate fiction and allied corporation problems. 
Washington D.C.: BeardBooks, 1927. Apud SANTOS, Hermelino de Oliveira. Desconsideração da 
personalidade jurídica no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 2003. 



separação patrimonial prevaleceu incondicionalmente. Embora não se tratasse de 

um estudo teórico profundo, a publicação de Wormser revelou, sem dúvida, a base 

fática do desenvolvimento da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica, até a 

formulação das teses que se seguiram.   

Piero Verrucoli55, da Universidade de Pisa, também contribuiu sobremaneira 

para o instituto da Disregard Doctrine, com o estudo de Direito comparado intitulado 

“Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common law 

e nella civil law”, de 1964.  A personificação jurídica é apresentada por Verrucoli 

como um privilégio para seus integrantes, razão porque deve sujeitar-se a 

mecanismos de controle, postos à disposição do Direito, como reações a situações 

abusivas comumente verificadas. Conclui o autor italiano, ademais, que enquanto no 

sistema da common law prevalece a utilização dos princípios estabelecidos para a 

desconsideração da personalidade jurídica, na civil law urge ao legislador intervir, no 

sentido de elaborar normas adequadas a tais princípios. 

Outros estudos seguiram-se acerca da Teoria da Desconsideração da Pessoa 

Jurídica no mundo inteiro, porém, como ressalta Hermelino Santos56, “sempre 

tomando como base a compilação de cases de Wormser, os quatro princípios de 

Serick e a forma de inserção da doutrina nos sistemas common law e civil law, de 

Verrucoli”.        
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4 A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 

4.1 A introdução da Teoria da Desconsideração no Brasil e sua sedimentação ao 

longo do tempo 

 

 

Deve-se ao Prof. Rubens Requião57, da Universidade Federal do Paraná - 

UFPR, a divulgação da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica no Brasil. O 

ilustre Professor introduziu o assunto, em 1969, por ocasião de uma conferência 

proferida na UFPR, com o tema “Abuso de Direito e Fraude Através da 

Personalidade Jurídica” 58. Foi a primeira contribuição, sem dúvida, no sentido de se 

elucidar a compatibilização da Disregard Doctrine com o Direito pátrio, que até então 

carecia de tratamento jurídico para as diversas situações a que se reportava a 

Teoria. 

Merece destaque, igualmente, a obra “O poder de controle na sociedade 

anônima”, do Prof. Fábio Konder Comparato59, publicada em 1977, que reserva 

parte significativa à abordagem do sentido da personalização dos entes morais e 

outra à desconsideração da pessoa jurídica que, a seu ver, deve ter lugar quando 

                                                           
57 Nesse sentido: CEOLIN, Ana Caroline Santos. Abusos na aplicação da teoria da 
desconsideração da pessoa jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 8 e COELHO, Fábio Ulhôa. 
Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 14. 
58 A conferência foi publicada na Revista dos Tribunais 410/12, em 1969. 
59 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1977. 
 



ausentes os pressupostos formais da personificação, quando deixa de haver o 

objeto específico da pessoa jurídica ou seu objetivo geral, ou ainda na hipótese de 

seu desvio por parte de sócio, para atender a interesse individual. Inaugura Fábio 

Comparato uma concepção objetiva da Disregard, rejeitando o subjetivismo de Rolf 

Serick. Embora não tenha a teoria objetiva prevalecido entre nós, o trabalho em 

comento serviu de reflexão e aprofundamento do instituto da desconsideração no 

Direito pátrio.       

Saliente-se ainda, no campo da doutrina nacional, a célebre e robusta obra de 

José Lamartine Corrêa de Oliveira60, de 1979, intitulada  “A dupla crise da pessoa 

jurídica”,  em  que o autor desenvolve ampla fundamentação teórica, voltada para 

demonstrar, como se pode deduzir, a existência de duas crises pertinentes às 

entidades morais: uma no sistema de pessoas jurídicas de Direito Privado, 

relacionada às tendências de ampliação do elenco respectivo e outra na própria 

função do instituto, oportunidade em que o jurista se debruça veementemente sobre 

as diversas teorias, referenciadas em todo o mundo, concernentes à possível 

desconsideração da personalidade moral. 

Por derradeiro, não se poderia deixar de registrar o consistente trabalho de 

Fábio Ulhoa Coelho61, de 1989, com o título “Desconsideração da personalidade 

jurídica”. Nele, o autor expõe, de forma assaz completa e didática, a evolução da 

Teoria, esmiuçando suas teses mais importantes.     

No que se refere à jurisprudência nacional, esclarece Alex Moisés Tedesco62 

que a primeira decisão judicial tendo por fundamento a Disregard Doctrine teria 

                                                           
60 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 
1979. 
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Tribunais, 1989. 
62 TEDESCO, Alex Moisés. Desconsideração da personalidade jurídica no novo Código Civil. Revista 
Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 4, n. 19, p. 156, set./out., 2002. 



ocorrido no início da década de 1970, portanto pouco depois de haver sido o instituto 

em comento conhecido no Brasil. Trata-se de sentença proferida pelo juiz ANTÔNIO 

PEREIRA PINTO, da 11ª Vara Cível do Distrito Federal, no julgamento de três ações 

conexas. Reconheceu o magistrado, no caso concreto, que o acionista de certa 

sociedade, ostentando a qualidade de detentor da maior parte do capital social, teria 

utilizado a pessoa jurídica de forma fraudulenta, para violar um contrato a que estava 

pessoalmente vinculado. 

Outras decisões foram surgindo, posteriormente, no sentido de promover a 

superação da personalidade de entidades morais. Tais decisões, além de aludirem 

aos fundamentos teóricos da Disregard, tinham espeque igualmente nos fins sociais 

da lei e nas exigências do bem comum, referidos no art. 5º da Lei de Introdução ao 

Código Civil, bem como no princípio segundo o qual ninguém pode beneficiar-se 

com sua própria torpeza, entre outros sustentáculos pertinentes. Revelava-se, 

assim, a simpatia dos juízes e tribunais à Teoria e seu conseqüente acolhimento, 

concretizando o que o Prof. Requião identificou, em sua conferência, como 

colocação da “solução ética” à frente da “solução técnica”.  

Na legislação, foi o Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 – o primeiro diploma legal a mencionar a desconsideração da 

personalidade jurídica, embora, por óbvio, reportando-se somente às relações de 

consumo, objetivando ampliar as garantias de indenização do consumidor, se lesado 

a partir de fato ligado ao fornecimento de produto ou serviço. Entretanto, conforme 

será tratado mais detalhadamente adiante63, as causas relacionadas no art. 28 do 

Código de Defesa do Consumidor, pretensamente hábeis a ensejar a aplicação da 

Disregard, na verdade não guardam, em sua maior parte, relação com os 

                                                           
63 Vide n. 4.3.1, infra. 
 



pressupostos teóricos do instituto. Correspondem, efetivamente, a hipóteses de 

responsabilidade por atos ilícitos. 

As Leis n. 8.884, de 11 de junho de 1994 – Lei Antitruste – e n. 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998 – Lei dos Crimes Ambientais – também teriam, supostamente, 

acolhido a Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica, já que lhe fazem 

expressa alusão. Todavia, o art. 18 da primeira e o art. 4º da segunda trouxeram, 

respectivamente, redações similares às do caput do art. 28 e do § 5º do mesmo 

artigo, merecendo, portanto, críticas idênticas às já dirigidas ao CDC. 

Mais recentemente, a Lei n. 10.672, de 15 de maio de 2003, trouxe nova 

redação à Lei n. 9.615, de 24 de março de 1998 – Lei do Desporto –, passando 

agora a dispor o art. 27 desta: 

 
 
Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições 
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que 
se organizarem, independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os 
bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei n. 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas 
no caput do art. 1.017 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na 
hipótese de aplicarem créditos ou bens sociais da entidade desportiva em 
proveito próprio ou de terceiros. 

 

Conquanto aqui se trate, efetivamente, da Disregard Doctrine, fundada no 

pressuposto da confusão patrimonial, o dispositivo transcrito, a rigor, não seria 

indispensável para fazer valerem seus inequívocos propósitos. Como se pode 

verificar, se não institui, propriamente, uma regra de desconsideração, mas apenas 

remete-se à disposição legal que se tem como norma geral, hoje prevista no art. 50 

da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – novo Código Civil Brasileiro. Embora 

seja sempre louvável a preocupação do legislador de reforçar, em leis especiais, o 

teor de normas gerais, é certo que os dirigentes de entidades desportivas que 

incorressem na conduta prevista no art. 27 da Lei n. 9.615/1998 – ainda que o 



referido dispositivo não existisse – seriam, de qualquer forma, passíveis de 

responsabilização, nos termos do art. 50 do Código Civil.        

Portanto, resta claro que, desde a introdução da Teoria da Desconsideração 

da Pessoa Jurídica no Brasil, vem o nosso legislador esforçando-se no sentido de 

incorporá-la – ainda que, muitas vezes, confundindo hipóteses distintas com o 

instituto em comento – ao Direito positivo. Podemos considerar, porém, que essa 

positivação começa a se consolidar por meio do art. 50 do novo Código Civil, a partir 

do qual restaram mais claros os pressupostos para a aplicabilidade da 

desconsideração, conforme será elucidado logo a seguir. 

 

 

4.2  Desconsideração da Pessoa Jurídica no Código Civil de 2002 

 

 

Dispõe o novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
em seu art. 50, verbis: 

 
 
 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou 
sócios da pessoa jurídica.   

 

Ainda que não traga expressa menção à desconsideração da pessoa jurídica 

– como ocorreu, embora de forma indevida, no Código de Defesa do Consumidor, na 

Lei Antitruste e na Lei de Crimes Ambientais –, o dispositivo em destaque, cuja 

redação, proposta pelo Senador Josaphat Marinho, contou com a relevante 

assessoria de Fábio Konder Comparato, consagra a Disregard Doctrine em nosso 

Direito positivo, observando rigorosamente seus pressupostos teóricos clássicos. 



Esclarece Maria Helena Diniz64, em sua contribuição à Parte Geral do “Novo 

Código Civil Comentando”, de autoria coletiva e coordenado pelo Deputado Ricardo 

Fiúza, que o art. 50 trazia, no projeto original, a seguinte redação, concebida pelo 

Ministro Moreira Alves: 

 

Art. 50. A pessoa jurídica não pode ser desviada dos fins estabelecidos no 
ato constitutivo, para servir de instrumento ou cobertura à prática de atos 
ilícitos, ou abusivos, caso em que poderá o juiz, a requerimento de qualquer 
dos sócios ou do Ministério Público, decretar a exclusão do sócio 
responsável, ou, tais sejam as circunstâncias, a dissolução da entidade. 
 
Parágrafo único. Neste caso, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
responderão conjuntamente com os da pessoa jurídica, os bens pessoais 
do administrador ou representante que dela se houver utilizado de maneira 
fraudulenta ou abusiva, salvo se norma especial determinar a 
responsabilidade solidária de todos os membros da administração. 
 

   
 
Entretanto, o Senador Josaphat Marinho assim justificou sua emenda, 

substitutiva ao texto primitivo65: 

 

Os doutrinadores que julgam essa providência admissível no direito 
brasileiro salientam, geralmente, que ela não envolve “a anulação da 
personalidade jurídica em toda a sua extensão, mas apenas a declaração 
de sua ineficácia para determinado efeito em caso concreto” (Rubens 
Requião, Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica, in RT, 
v. 410, dez. 1969, p. 12, cit., p. 17). Vale dizer: cumpre distinguir entre 
despersonalização e desconsideração da personalidade jurídica. Nesta, 
“subsiste o princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, distinta da 
pessoa de seus sócios ou componentes, mas essa distinção é afastada, 
provisoriamente e tão só para o caso concreto” (Fábio Konder Comparato, 
O poder de controle na sociedade anônima, 3. ed., Forense, 1983, p. 283). 
Demais, não basta que haja suspeita de desvio de função, para que se 
aplique o grave princípio. Conforme advertiu o Professor Lamartine Corrêa 
de Oliveira, “não podem ser entendidos como verdadeiros casos de 
desconsideração todos aqueles casos de mera imputação de ato”: “é 
necessário fazer com que a imputação se faça com predomínio da realidade 
sobre a aparência” (A dupla crise da pessoa jurídica, Saraiva, 1979, p. 610 
e 613). Dentro desses pressupostos, e considerando a sugestão do 
acadêmico Marcelo Gazzi Taddei, orientado pelo Professor Luiz Antônio 
Soares Henz, buscamos o delineamento da “desconsideração”, para situá-la 
no projeto. Consultamos um estudioso da matéria, com trabalho já 
publicado, Professor Fábio Konder Comparato, submetendo-lhe esboço do 
dispositivo. Assinalando, também, a necessidade de diferençar 
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Saraiva, 2002. p. 61-62. 
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despersonalização e desconsideração, o ilustre professor concorreu, 
valiosamente, para a configuração tentada. Acentuou, inclusive, que “a 
causa da desconsideração da personalidade jurídica não é, apenas, o 
desvio dos fins estabelecidos no contrato social ou nos atos constitutivos. O 
abuso pode também consistir na confusão entre o patrimônio social e o dos 
sócios ou administradores, ainda que mantida a mesma atividade prevista, 
estatutária ou contratualmente”. Justificou a menção, no texto, ao Ministério 
Público, visto que “ele também pode intervir no processo sem ser parte”. 
Buscando contornos claros, ressaltou:”É preciso deixar bem caracterizado o 
fato de que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica são 
meramente patrimoniais e sempre relativos a obrigações determinadas, pois 
a pessoa jurídica não entra em liquidação”. A menção genérica a “relações 
de obrigação justifica-se pelo fato de que o direito do demandante pode ser 
fundado em um delito civil e não em contrato”. Em conclusão, observou: 
“Finalmente, a fórmula sugerida – extensão dos efeitos obrigacionais aos 
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica – visa 
superar a discussão sobre se esta responde ou não, conjuntamente com os 
sócios ou administradores. Na prática, como é óbvio, recorre-se à 
superação da personalidade porque os bens da pessoa jurídica não bastam 
para satisfazer a obrigação”.  Daí o artigo substitutivo proposto corresponder 
ao texto elaborado pelo douto professor, apenas empregado o vocábulo 
processo e não “feito”, dada a proximidade da palavra “efeitos”.         

 

Acolhidas, integralmente, as razões supra transcritas, pelo relator do novo 

Código Civil, Deputado Ricardo Fiúza, consolidou-se a redação definitiva do art. 50, 

já reproduzida anteriormente.  

A partir, portanto, da análise do texto do dispositivo em questão, cotejada com 

as razões de sua inclusão na versão final do projeto do novo Código Civil Brasileiro, 

é possível inferir que a superação da personalidade da entidade moral, de acordo 

com a vontade do legislador e consoante com os fundamentos teóricos da Disregard 

Doctrine,  não pode prescindir da verificação de terem sido atendidos os seguintes 

requisitos básicos: 

 

a) requerimento da parte, ou do Ministério Público, significando que, em  

princípio, não cabe ao juiz promover a desconsideração ex officio; 

 

b)  prova de abuso da personalidade jurídica que, na forma do dispositivo em 

exame, restaria caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 



patrimonial, entre outras situações, embora prevalecendo na doutrina o 

entendimento de que o referido dispositivo legal não esgota todas as 

possibilidades, mas é meramente exemplificativo66. Mesmo em outras 

hipóteses de abuso, ainda que não relacionadas expressamente no texto 

legal, seria possível, sem dúvida, responsabilizar patrimonialmente 

pessoas físicas integrantes da pessoa jurídica67.   

 

Por “abuso”, nos termos do art. 187 do próprio Código Civil, entende-se o 

exercício de um direito, por seu titular, que "excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". 

Em relação ao abuso da personalidade jurídica para os fins da desconsideração, 

esclarece Marçal Justen Filho68 que a abusividade seria, no caso, funcional; assim, 

estaria o abuso caracterizado não constituição da pessoa jurídica, mas na sua 

utilização de forma indevida. 

O dispositivo em destaque menciona 2 (duas) situações possíveis de abuso 

da personalidade jurídica: o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Para se 

auferir o primeiro, mister se faz tomar o objeto da pessoa jurídica: verificando-se que 

o ato do sócio ou administrador fez a pessoa jurídica afastar-se do mesmo, resta 

inequívoco o abuso. No tocante à confusão patrimonial, esta se pode deduzir das 

situações concretas em que o sócio ou administrador dão ao seu próprio patrimônio 
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67 MEIRELES, Edilton. O novo Código Civil e o direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2003. p. 
29. 
68 JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 129-130. 



e àquele da pessoa jurídica tratamento como se fossem uma só massa patrimonial; 

não se permite saber, exatamente, onde termina um e onde começa ou outro.     

Constata-se, outrossim, que os efeitos da Disregard Doctrine podem ser 

estendidos não apenas aos sócios, mas também aos administradores da pessoa 

jurídica empregadora, desde que tenham contribuído, de alguma forma, para o 

desvio de finalidade, para a confusão patrimonial, ou, enfim, para o ato abusivo de 

que tenha decorrido algum tipo de lesão a terceiros, ou à própria entidade moral. 

Cumpre ressaltar que nem todo administrador é também sócio. O Código Civil 

e a Lei das Sociedades por Ações – n. 6.404/1976 – permitem, em algumas 

sociedades, administradores não-sócios, inclusive com possibilidade de sua 

nomeação no contrato social, quando se tratar, evidentemente, de sociedade 

contratual. Destarte, quem houver sido responsável, de alguma forma, pelo ato 

abusivo da personalidade jurídica, ainda que apenas na condição de administrador, 

estará sujeito a responder pessoalmente e diretamente pelos efeitos de sua conduta. 

Interessante notar, também, que não apenas pessoas naturais podem sofrer 

as conseqüências da desconsideração mas, em raras situações, até mesmo uma 

pessoa jurídica pode perpetrar abusos contra outra. Admite-se, pela legislação 

vigente, que sociedades por ações e sociedades limitadas tenham pessoas jurídicas 

como sócios, valendo o mesmo para as sociedades em comandita simples, embora 

apenas quanto aos sócios comanditários. Assim, é perfeitamente possível que, em 

certos casos, desvele-se a personalidade jurídica de uma entidade contra outra que 

dela abusou. Para ilustrar tal possibilidade, convém recorrer a exemplo um tanto 

esclarecedor de Fábio Ulhoa Coelho69: 
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Imagine-se, também, que um grupo controlador de uma sociedade 
comercial desejasse monopolizar o mercado em que esta atua, sem, 
evidentemente, sofrer as penalidades da lei antimonopólio. Este grupo 
poderia, mediante um trust agreement que firmasse com os sócios 
controladores das demais sociedades que operam no mercado, assumir o 
controle de fato de todas as sociedades concorrentes. Em princípio, a lei 
antimonopólio não incidiria na espécie porque no mesmo mercado 
continuariam competindo sociedades comerciais distintas, com sócios 
distintos; mas a circunstância de encontrarem-se todas sob a mesma 
direção caracterizaria uma burla à referida legislação. A pessoa jurídica teria 
sido, no caso, instrumento para a realização de fraude contra a lei. 
      

 Na hipótese que serve de exemplo, o abuso da personalidade jurídica de um 

ente moral beneficiou a outro ente moral, devendo este, portanto, sofrer em seu 

patrimônio os efeitos do ato, não obstante possa, sob certas circunstâncias, agir 

regressivamente contra as pessoas naturais de seus administradores ou sócios que, 

revestidos dos devidos poderes, hajam deliberado pelo “trust agreement” com fins 

escusos, eventualmente sem esclarecer de maneira satisfatória, ou mesmo 

efetivamente ludibriando os demais membros. Vê-se, assim, que as expressões 

sócio e administrador, referidas no art. 50 do Código Civil, não se referem, 

necessariamente, a pessoas naturais. 

 Em conclusão, ainda que o vigente Código Civil tenha dedicado apenas um 

artigo à positivação da Disregard Doctrine, é o dispositivo em questão 

suficientemente elucidativo e objetivo, fornecendo ao aplicador do Direito todos os 

subsídios necessários a tornar realidade a desconsideração da pessoa jurídica – 

inclusive quanto ao aspecto processual, conforme será detalhado adiante70 –, com 

certa segurança, sem desprezo aos respectivos pressupostos teóricos.      
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4.3  A Disregard Doctrine em face de outros institutos com efeitos semelhantes 

 

 

4.3.1 A freqüente confusão entre a Desconsideração da Pessoa Jurídica e institutos 

jurídicos diversos 

 

 

A similitude, ou mesmo a identidade de efeitos entre a desconsideração da 

pessoa moral e outros institutos jurídicos, é causa de repetidas confusões na 

doutrina, na jurisprudência e, por conseguinte, até na legislação, originadas de 

análises muitas vezes perfunctórias. 

Não se olvide que a Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica visa 

responsabilizar o integrante ou gestor direta e ilimitadamente pelos efeitos de certos 

atos abusivos, que devem ser devidamente apurados e cabalmente demonstrados, a 

fim de sustentarem a decisão judicial no sentido da superação da personalidade 

jurídica da entidade moral. Nasceu como reação ao rigor com que surgiu o princípio 

da separação patrimonial, diante do impasse decorrente da impossibilidade de se 

responsabilizar sócio ou administrador da pessoa jurídica por atos praticados por 

qualquer deles, porém em nome desta. 

Quando, porém, a própria lei prevê hipóteses de responsabilização direta, 

solidária ou subsidiária do sócio ou administrador, sob determinadas circunstâncias 

específicas, não há que se falar em desconsideração da pessoa jurídica, ao menos 

no sentido clássico que se lhe atribui, já que a personalidade moral em nada obsta 

essa responsabilização.  



No campo do Direito Tributário, por exemplo, a Lei n. 5.172, de 25 de outubro 

de 1966 – Código Tributário Nacional – institui, no art. 135, inciso III, a 

responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas 

jurídicas de direito privado, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos. Aqui, porém, por não se requerer, especificamente, conduta 

abusiva por parte de pessoa natural, disfarçada de ato da pessoa jurídica, não se 

trata de desconsideração da pessoa jurídica stricto sensu, mas apenas de uma 

imputação objetiva, cujo fundamento é o ato ilícito praticado pelo próprio diretor, 

gerente ou representante, conforme esclarece José Lamartine Corrêa de Oliveira71. 

Analisemos, outrossim, o art. 28 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor72 –, supostamente a primeira manifestação da 

Disregard Doctrine em nosso Direito positivo: 

 
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a pessoa jurídica da sociedade 
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de 
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou 
contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 
jurídica provocados por má administração. 
[...] 
§ 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de 
prejuízos causados aos consumidores. 

 

Na obra coletiva “Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – comentado 

pelos autores do anteprojeto”73, o dispositivo transcrito supra é assim justificado: 

 
De todo exposto, o que se verifica é a tendência cada vez mais freqüente, 
em nosso direito, de desfazer o mito da intangibilidade dessa ficção 
conhecida como pessoa jurídica – exacerbada, ultimamente, pela 
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personificação das sociedades unipessoais – sempre que for usada para 
acobertar a fraude à lei ou o abuso das formas jurídicas. 
 
Ao acolher em suas disposições os postulados da disregard doctrine, o 
Código de Defesa do Consumidor outra coisa não fez senão seguir os 
passos dessa tendência rompendo com o esquema rígido da autonomia 
patrimonial das sociedades personalizadas.  

 
 
 

Porém, conforme assinala Sérgio Campinho74 com muita propriedade, “tem-

se a teoria da superação mal encampada pelo indigitado diploma”. 

Abordando o dispositivo em comento, observa Fábio Ulhoa Coelho75: 
 
 

Contudo, tais são os desacertos do dispositivo em questão que pouca 
correspondência se pode identificar entre ele e a elaboração doutrinária da 
teoria. Com efeito, entre os fundamentos legais da desconsideração em 
benefício dos consumidores, encontram-se hipóteses caracterizadoras de 
responsabilização de administrador que não pressupõem nenhum 
superamento da forma da pessoa jurídica. Por outro lado, omite-se a fraude, 
principal fundamento para a desconsideração. A dissonância entre o texto 
da lei e a doutrina nenhum proveito traz à tutela dos consumidores, ao 
contrário, é fonte de incertezas e equívocos. 

 

Efetivamente, “excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação 

dos estatutos ou contrato social” correspondem a situações de responsabilidade 

pelos chamados atos “ultra vires societatis”76 – que ultrapassam o objeto da 

sociedade –, mas não necessariamente destinam-se a manipular a pessoa jurídica, 

para que sirva como escudo protetor do sócio. Os atos “ultra vires”, identificados 

também pela doutrina e jurisprudência inglesas do século XIX, são aqueles 

praticados em nome da própria pessoa jurídica, pelo sócio ou administrador, em 

discrepância do objeto social. Costuma-se defender, nesses casos – já que, pela 

teoria “ultra vires”, a conseqüência do ato indevido seria sua nulidade, hipótese que 
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a jurisprudência brasileira dificilmente aceita –, com base na teoria da aparência, que 

a pessoa jurídica arque com os prejuízos perante terceiros e aja regressivamente 

contra o sócio ou administrador. 

Falência e insolvência como causas de responsabilidade, outrossim, situam-

se em regras específicas do Direito de Empresa, sendo importante frisar que, para 

os fins do Código de Defesa do Consumidor, devem estar atrelados à má-

administração. Se assim não fosse, aliás, seria preocupante, uma vez que tais 

estados patrimoniais também decorrem, com muita freqüência, de fatores 

econômicos externos. 

Assim, por não corresponder o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor a 

hipóteses de ato, de pessoa natural, indevidamente praticado sob o véu da pessoa 

jurídica de que faz parte, há de se inferir que o referido dispositivo legal só guarda 

relação com a verdadeira Disregard Doctrine quanto ao abuso de direito, que 

constitui pressuposto efetivo da teoria. E conforme tratado em oportunidade 

anterior77, a mesma crítica, exatamente, deve ser colocada em relação ao art. 18 da 

Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994 – Lei Antitruste – e ao art. 4º da Lei n. 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998 – Lei dos Crimes Ambientais –, dispositivos que também 

fazem equivocada menção à desconsideração da personalidade jurídica, embora 

referindo-se às mesmas hipóteses do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, 

caput e § 5º, respectivamente. 

Não guarda a Teoria da Desconsideração, igualmente, qualquer elo com a 

responsabilidade solidária e ilimitada que o Código Civil atribui aos sócios das 

sociedades em nome coletivo e aos sócios comanditados das sociedades em 

comandita simples, respectivamente nos arts. 1.039 e 1.045. Trata-se, em ambos os 
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casos, de responsabilidade subsidiária, de ordem legal, ligada ao tipo societário 

voluntariamente adotado pelos sócios, entre todos os disponíveis no Código Civil ou 

em legislação especial, alguns dos quais com riscos consideravelmente menores. 

Conquanto se encontrem em absoluto desuso as sociedades em nome coletivo e em 

comandita simples, é preciso esclarecer que, se por uma razão qualquer, um grupo 

de pessoas escolher algum dos mencionados tipos jurídicos para a constituição de 

sua sociedade empresária, os riscos envolvidos foram presumivelmente conhecidos 

e assumidos, eis que expressos em lei. A insuficiência patrimonial da pessoa 

jurídica, por si só, é fato que, nessas sociedades, já autoriza a execução de bens 

dos sócios, o que corresponde a situação manifestamente distinta da Disregard.     

Da mesma forma, não constitui hipótese de desconsideração da pessoa 

jurídica a responsabilidade solidária dos sócios da sociedade limitada, perante 

terceiros, pelo valor pendente de integralização do capital social, prevista no art. 

1.052 do Código Civil. 

Por derradeiro, também a solidariedade entre sociedades pertencentes a um 

mesmo grupo econômico, instituída pelo art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, não representa situação de desconsideração da pessoa jurídica, o que, 

porém, será tratado mais acuradamente adiante78, em capítulo reservado aos 

equívocos cometidos no âmbito da Justiça do Trabalho a pretexto de se estar 

superando a personalidade jurídica do empregador. 

Portanto, ainda que, algumas vezes, possam todas as hipóteses até aqui 

tratadas ser referidas na jurisprudência, na doutrina, ou mesmo na lei, de maneira 

imprópria, como desconsideração da pessoa jurídica, com esta não estão na 

verdade relacionadas, porquanto não correspondam a casos de superação 
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episódica da personalidade moral, fundada no abuso desta, no desvio da pessoa 

jurídica para acobertar conduta de integrante seu, destinada à satisfação de 

interesses próprios. 

 

 

4.3.2 Responsabilização de Administrador Público por contratações irregulares: 

hipótese de desconsideração ? 

 

 

Em artigo intitulado “A Desconsideração da Personalidade Jurídica e seus 

efeitos na contratação irregular com a Pessoa Jurídica de Direito Público”, o 

Magistrado Trabalhista e Professor Vicente de Paula Maciel Júnior79 defende a 

possibilidade de estar até mesmo o administrador de pessoa jurídica de direito 

público, eventualmente, sujeito às regras da desconsideração. A despeito de tais 

entidades estarem obrigadas, pela Constituição da República e pela legislação 

infraconstitucional, à observância de concurso público para a contratação de seus 

servidores que, ademais, submetem-se não ao regime celetista, mas ao estatutário, 

muitos são os Chefes do Poder Executivo, em todas as esferas, que desatendem 

conscientemente os comandos constitucionais e legais. Com o fim de lograr 

proveitos políticos, obviamente às custas do erário, esses governantes não raras 

vezes contratam sem concurso público, dispensam sem formalidades, e ainda 

deixam de recolher os devidos encargos e contribuições sociais dos contratados.  

                                                           
79 MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. A desconsideração da personalidade jurídica e seus efeitos na 
contratação irregular com a pessoa jurídica de direito público. In: LAGE, Emerson José Alves; 
LOPES, Mônica Sette (coords.). Direito e processo do trabalho: atualidades. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 303-317. 



Como o § 2º do art. 37 da Constituição prevê que a inobservância das normas 

constitucionais para a contratação de servidores públicos acarreta “a nulidade do ato 

e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”, acredita Maciel Júnior 

que ali se está a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica. Não 

compartilhamos, porém, da opinião do ilustre Professor, a qual revela, a nosso ver, 

mais uma confusão da Disregard Doctrine com outros institutos, similares quanto 

aos efeitos. Inclusive, corrobora nossa afirmação o fato de apontar o autor o art. 28 

do Código de Defesa do Consumidor como parâmetro legal de sua compreensão, 

dispositivo que, conforme já esclarecido, pouca relação guarda com os fundamentos 

teóricos da desconsideração80. 

A hipótese ventilada não nos parece de “abuso da personalidade jurídica” da 

entidade pública, mas simplesmente de ato ilícito do gestor respectivo, passível de 

punição e, destaque-se, estritamente “na forma da lei”. Embora a contratação 

irregular possa gerar, sem dúvida, alguns créditos políticos para o administrador 

público, essa situação não comportaria nenhum tipo de superaração da 

personalidade do ente moral, a fim de se atingir patrimônio particular do gestor, com 

vistas à reparação de danos causados. Se a entidade pública sofrer alguma 

conseqüência patrimonial na esfera da Justiça do Trabalho – o que, aliás, seria 

pouco provável, à vista do teor da Súmula n. 363 do E. Tribunal Superior do 

Trabalho, que não reconhece em favor dos irregularmente contratados senão o 

direito aos salários –, a eventual punição do administrador apenas com base na Lei 

n. 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa – já teria como uma das 

conseqüências possíveis a determinação de ressarcimento ao erário. 
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Compreendemos que a Disregard, ao menos no Direito pátrio, não se 

compatibiliza com a realidade das pessoas jurídicas de direito público, em que 

pesem os respeitáveis entendimentos em sentido diverso, como o do Prof. Vicente 

de Paula Maciel Júnior, que se tem sob foco.             

 

 

4.3.3  Relativização da Pessoa Jurídica e Teoria Menor da Desconsideração 

 

 

Gustavo Bandeira81, identificando as diversas confusões possíveis entre 

alguns institutos jurídicos e a desconsideração da pessoa jurídica, propõe uma 

distinção teórica entre esta e o que ele denomina, com muita propriedade, de 

“relativização”. Outro não é, aliás, o propósito de sua obra “Relativização da pessoa 

jurídica”, senão o de demonstrar a aludida diferença, situando devidamente cada 

hipótese. 

Já se afirmou82 que a autonomia patrimonial, por óbvio, não é um simples 

privilégio, conferido incondicionalmente às pessoas jurídicas, mas um atributo 

reservado àquela entidade moral que cumpre efetivamente seus objetivos e sua 

função social. Quando assim não ocorre – e isso incluiria, por exemplo, o eventual 

desrespeito a princípios constitucionais como a defesa da ordem econômica, do 

consumidor, do meio ambiente –, a pessoa jurídica pode ter, na forma da lei, os 

benefícios decorrentes da autonomia patrimonial suprimidos, ensejando 

conseqüências para seus sócios e/ou administradores, pessoalmente. Em tais 
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casos, como o que está em foco não é o abuso da personalidade, o desvio de 

finalidade da pessoa jurídica em benefício de pessoa natural, mas a inobservância 

da função social da entidade, a hipótese não é de desconsideração mas, para 

Gustavo Bandeira,  de relativização. 

Fábio Ulhoa Coelho83, ao seu turno, oferece uma diferença entre o que 

chama “teoria maior” e “teoria menor” da desconsideração. Para o mencionado 

autor, a teoria clássica, autêntica, originada do Direito anglo-saxão, com 

pressupostos claros oferecidos por juristas de escol, é a “teoria maior”, consistindo 

na “mais elaborada, de maior consistência e abstração, que condiciona o 

afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à 

caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva do instituto”. 

Por outro lado, a denominada “teoria menor” é a que bem reflete a crise da 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica, tomando o termo “desconsideração” em 

sentido lato, para designar toda e qualquer situação de execução de patrimônio do 

sócio, com vistas ao cumprimento de obrigação social, sem perquirir a utilização 

fraudulenta da pessoa jurídica, a existência de abuso, enfim, qualquer pressuposto 

teórico que possa existir. Chega a aplicação da “teoria menor” a transparecer, às 

vezes, simples falta de conhecimento suficiente da matéria, de aprofundamento por 

parte do aplicador e, por conseguinte, o recurso ao uso precipitado da expressão 

“desconsideração” por mera acomodação, buscando-se apenas a noção comum que 

o termo passa normalmente. 

Infere-se que, na teoria menor, o único fundamento é o prejuízo do credor, o 

que, para Fábio Ulhoa Coelho, corresponde, em outras palavras, à eliminação pura e 

simples do princípio da separação entre pessoa jurídica e seus integrantes. 
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Conforme adverte o autor, “se a formulação maior pode ser considerada um 

aprimoramento da pessoa jurídica, a menor deve ser vista como o questionamento 

de sua pertinência, enquanto instituto jurídico”. 

 Visualizamos, particularmente, alguns pontos comuns entre a “relativização” 

de Gustavo Bandeira e a “teoria menor” de Fábio Ulhoa Coelho. Primeiramente, em 

ambas as propostas, existe evidente oposição ao sentido clássico da 

desconsideração. Ademais, a causa de responsabilização do sócio ou administrador, 

num e noutro caso, não estaria necessariamente associada ao abuso da 

personalidade jurídica; incidiria objetivamente, prescindindo, portanto, da 

demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Por derradeiro, 

em ambas, a responsabilidade pessoal do sócio ou do administrador acaba tendo 

por simples fundamento, na maioria das situações, um prejuízo do credor. Diante 

desses pontos comuns, compreendemos que tanto na relativização quanto na teoria 

menor poderiam enquadrar-se, por exemplo, as disposições antes referidas do 

Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Crimes Ambientais e da Lei Antitruste84.  

Assim, se a pessoa jurídica serve abusivamente de “escudo” para o sócio ou 

administrador que não quer pôr em risco seu patrimônio pessoal, utilizando-a para 

figurar em negócios escusos de interesse dele próprio, o remédio jurídico para 

garantir os direitos das pessoas lesadas por tal comportamento seria a 

desconsideração, após a prova do desvio de finalidade, do abuso perpetrado. Se, 

por outro lado, a hipótese é de responsabilidade objetiva, portanto prevista em lei, 

fundada na falta de patrimônio da pessoa jurídica, a hipótese é de relativização, ou 

de aplicação da teoria menor da desconsideração, devendo, em cada caso, incidir 

os efeitos legalmente previstos. 
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4.4 Projeto de Lei n. 2.426/2003: proposta de regulamentação do art. 50 do Código 

Civil 

 

 

 Em novembro de 2003, o Deputado Federal Ricardo Fiúza apresentou à 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 2.426/200385, visando regulamentar o art. 

50 do novo Código Civil, dispositivo este que, conforme aduzido anteriormente86, 

introduz a autêntica Desconsideração da Pessoa Jurídica em nosso Direito positivo. 

  O referido Projeto, a nosso ver, traduz devidamente a intenção do legislador 

pátrio, de diferenciar entre desconsideração da pessoa jurídica e outros institutos 

com efeitos semelhantes, uma vez que esclarece, por exemplo, aplicar-se o art. 28 

da Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – exclusivamente às 

relações de consumo, da mesma forma que impõe ficar a regra disposta no art. 18 

da Lei n. 8.884/1994 – Lei Antitruste – restrita às hipóteses de infração à ordem 

econômica, vedando, aliás, a aplicação de tais dispositivos a qualquer outra 

situação. 

    A se tornar lei o referido Projeto, serão, outrossim, eliminadas quaisquer 

dúvidas acerca da possibilidade de, no processo, proceder-se à desconsideração 

em caráter incidental e à  indispensabilidade de se observar o contraditório em favor 

da pessoa natural que deverá sofrer os efeitos da disregard, bem como sua 

incidência para alcançar exclusivamente os sócios ou administradores que tenham, 
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no caso concreto, perpetrado abuso da personalidade jurídica da entidade moral, 

conforme ali expressado. 

 Acreditamos que o Projeto de Lei ora tratado pode, evidentemente, ser 

aperfeiçoado, ampliado. Constatamos que o mesmo deixa, por exemplo, de tratar da 

Lei de Crimes Ambientais, tal como faz em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor e à Lei Antitruste. Mas podemos afirmar que, no estado em que se 

encontra atualmente, já traria considerável contribuição, no sentido de afastar a 

possível influência que muitas opiniões doutrinárias e decisões judiciais equivocadas 

têm exercido, no que diz respeito aos critérios para viabilização do instituto em 

nosso Direito.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE MORAL DA PESSOA 

JURÍDICA EMPREGADORA NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 

5.1  Empresa, sociedade, pessoa jurídica e empregador: distinção necessária 

 

 

Considera-se empresa toda atividade econômica organizada para a produção 

ou circulação de bens ou de serviços, o que se pode extrair da definição de 

empresário constante do art. 966 do Código Civil brasileiro. Assim, em que pese o 

emprego vulgar do termo, que não atende ao seu sentido mais apropriado do ponto 

de vista técnico, empresa não se confunde com sociedade – grupo de pessoas 

reunidas para o exercício de atividade econômica e partilha dos respectivos 

resultados (art. 981 do Código Civil) – e menos ainda com pessoa jurídica. 

A empresa não tem personalidade jurídica, e sim as sociedades empresárias, 

ao lado de outras entidades a que a lei proporciona esse atributo, quando 

preencham os requisitos legais87. Por consistir a empresa numa atividade 

organizada, também não se é, a rigor, “proprietário ou sócio de uma empresa”: na 

verdade, “exerce-se” empresa e, destarte, empregando-se os termos mais corretos 

tecnicamente, pode-se dizer, adequadamente, que alguém é titular de um 

estabelecimento, é empresário ou é sócio de uma sociedade. 
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Vale-se o Direito do Trabalho, porém, de um conceito distinto de todos os 

anteriores: o de empregador. Essa definição, própria do Direito Laboral, dirige-se a 

quem efetivamente assume os riscos da atividade, admite, assalaria e orienta a 

prestação pessoal de serviços, independentemente de sua condição jurídica88, como 

se pode inferir do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Este dispositivo, não 

obstante, acaba incluindo o termo “empresa” de maneira imprópria, uma vez que o 

fato econômico não deve ser confundido com o atributo de sujeito de direito89. 

Argumentam Orlando Gomes e Elson Gottschalk90 que o legislador, ao referir-

se a “empresa” para os fins do Direito do Trabalho, quer, na verdade, contemplar 

formas de trabalho organizado, que ultrapassam as fronteiras do sentido técnico do 

termo. Conquanto admitamos a existência de inúmeras possibilidades de estruturas 

de trabalho e o empregado possa encontrar-se inserido em qualquer delas, 

bastando, para que se caracterize a relação de emprego, que haja tarefas a 

executar e pessoas para dirigir a execução de tais tarefas, não se qualifica 

juridicamente de “empregador” uma “estrutura organizada”. A relação de emprego é 

um contrato, portanto um negócio jurídico bilateral, e como tal requer em cada um de 

seus pólos um sujeito de direito, qualidade que uma empresa, a rigor, não ostenta. 

Em conclusão, ainda que se possa compreender a intenção do legislador, em 

relação ao texto do “caput” do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, a 

impropriedade técnica ali contida é patente e desnecessária.  Poderia o dispositivo 

em questão ter adotado redação similar à do art. 3º do Código de Defesa do 
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Consumidor, por exemplo, fazendo referência a “pessoa física, jurídica ou ente 

despersonalizado”, estes sim, sujeitos de direito, sendo os dois primeiros de forma 

integral e o último para o fim de responder por obrigações, nas pessoas de seus 

sócios, conforme prevêem os arts. 986 a 990 do Código Civil (“Da Sociedade em 

Comum”). Com isso, até se eliminaria, por certo, a necessidade do atual § 1º do 

artigo em comento, dispositivo que, também impropriamente, precisou, num confuso 

contexto, “equiparar” a empregadores – como se não os fossem – os profissionais 

liberais e as instituições sem fins lucrativos que admitem empregados. 

Diferenciar tecnicamente empresa, sociedade e pessoa jurídica constitui 

passo importante na compreensão da Teoria da Desconsideração da Pessoa 

Jurídica – uma vez que, obviamente, apenas a última sujeita-se aos efeitos do 

instituto – e na fixação dos parâmetros para sua aplicação, em especial no Processo 

do Trabalho, cuja consolidação legislativa de referência, ao empregar tais conceitos 

sem a desejável clareza, dá azo a uma série de interpretações confusas e decisões 

judiciais equivocadas, que traduzem lamentáveis excessos.              

 

 

5.2  A pessoa jurídica empregadora 

 

 

Em atenção à regra geral da autonomia da pessoa jurídica, na hipótese de 

estar o empregado efetivamente vinculado a um ente dessa natureza, prestando 

serviços em atividades devidamente voltadas para a consecução dos objetivos da 

pessoa moral, formalmente declarados em seu ato constitutivo, não se deve, 

evidentemente, considerar como empregador, para os fins da relação de trabalho, 



nenhum dos integrantes da pessoa jurídica, mas tão somente esta. Nesse sentido, 

elucida Thereza Christina Nahas91: 

 

O empregador não é o empresário ou o empreendedor, mas sim a pessoa 
jurídica quando voltada à prática da atividade empresarial ou qualquer outra 
pessoa ou sujeito que exija subordinação e assalarie, formando vínculo de 
natureza empregatícia. 

 

 Por conseguinte, se é do próprio empregador, em princípio, toda 

responsabilidade decorrente das relações trabalhistas, ao figurar a entidade coletiva 

como empregadora, não devem recair responsabilidades nesse sentido sobre 

qualquer de seus membros, ao menos sob condições normais. 

Aliás, há de se lembrar que não apenas a pessoa jurídica com fins 

econômicos poderia reputar-se empregadora, conforme revela o art. 2º, § 1º da CLT. 

Associações, fundações, organizações religiosas e outras pessoas jurídicas sem 

finalidade econômica também necessitam manter empregados, incorrendo, por isso, 

nos deveres impostos pela legislação trabalhista. Assim, quando for o caso, sujeitam 

não os seus “sócios” – pois não os têm – mas os seus administradores, que 

eventualmente incidirem em condutas abusivas sob o véu da pessoa jurídica, aos 

efeitos da Disregard Doctrine, desde que presentes os respectivos pressupostos. 

De toda forma, sempre que for o empregador pessoa jurídica – de Direito 

Privado, em regra – a responsabilização patrimonial direta ou subsidiária de seus 

sócios ou administradores, nas questões oriundas da relação de emprego, admite-se 

apenas naqueles casos expressamente previstos em lei, ou nos quais restar 

caracterizado o abuso da personalidade do ente moral, autorizando que tenha lugar 

o instituto da desconsideração da pessoa jurídica. 
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5.3 O Direito do Trabalho e a compatibilidade da Disregard Doctrine com seu caráter 

protetor 

 

 

A sociedade do final do século XIX, observando com maior atenção os efeitos 

negativos do liberalismo econômico, voluntarista, individualista, que favorecia a 

exploração dos menos favorecidos economicamente pelos detentores do poder, 

passou a idealizar o Estado Social, que despontou na primeira metade do século 

XX. Nesse contexto, aliado ao desenvolvimento dos processos industriais, 

começaram a ser delineadas as normas de proteção à crescente massa dos 

trabalhadores, sujeita aos efeitos de gritantes desigualdades materiais em relação a 

seus patrões, necessitando, por isso, da tutela especial do Estado.  

No Brasil, o Poder Público, sob as influências do liberalismo, ressalvadas 

algumas manifestações isoladas, manteve-se praticamente inerte em relação à 

necessidade de proteção dos trabalhadores até o início do século XX, quando 

começaram a surgir normas isoladas para tratar de questões específicas pertinentes 

às relações de trabalho. 

Em 1916, veio o Código Civil disciplinar a locação de serviços, considerada o 

antecedente histórico do contrato de trabalho92. Mas foi somente a partir da década 

de 1930, com a política de Getúlio Vargas, que se pôde visualizar um efetivo sistema 

de proteção ao trabalhador, caracterizado pela organização sindical, pelo 

desenvolvimento de uma legislação especial criando ou disciplinando institutos como 
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a Carteira Profissional, a jornada de trabalho, as condições excepcionais para o 

trabalho da mulher e do menor. Também se caracterizou esse sistema protetivo a 

partir de iniciativas voltadas para a necessária intervenção estatal nas relações de 

trabalho e pela criação de órgãos como o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. 

Por meio da Constituição de 1937, instituiu-se a Justiça do Trabalho e, 

finalmente, em 1943, surgiu a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, procurando 

reunir as inúmeras leis esparsas então existentes, em matéria trabalhista. 

Ergueu-se, assim, o Direito do Trabalho, apoiado sobre um princípio básico, 

qual seja o da proteção ao trabalhador, que encontra seus fundamentos na 

necessidade de realização da dignidade humana e tem em consideração as 

desigualdades materiais, a hipossuficiência do empregado, muitas vezes sua 

ignorância quanto aos próprios direitos, enfim, a evidente situação de submissão, no 

contrato de trabalho, da vontade de uma das partes contratantes – o trabalhador – à 

outra – o empregador. Como acentua Luiz de Pinho Pedreira da Silva93, “a proteção 

do trabalhador é a causa e fim do Direito do Trabalho, como revela a história deste”. 

À vista de tal princípio, regras como a da prevalência das normas e das condições 

mais favoráveis ao obreiro, de seu favorecimento em caso de dúvida, da primazia da 

realidade, são exclusivas do Direito do Trabalho, o que reafirma, inclusive, sua 

condição de ramo autônomo do Direito.      

Feitas tais considerações e tendo em vista que a Disregard of Legal Entity 

Doctrine tem por fim precípuo garantir a extensão dos efeitos de certas relações 

obrigacionais às massas patrimoniais de que sejam titulares os sócios ou 

administradores de entes morais, que tenham cometido fraudes, escudados sob a 
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personificação jurídica das entidades, logrando benefícios pessoais, é claramente 

perceptível a importância do instituto para a solução de muitas lides trabalhistas. No 

curso destas, com freqüência, constata-se haver o empregador deixado de observar 

as garantias conferidas por lei ao trabalhador, mas as execuções contra a pessoa 

jurídica não raramente findam sem êxito, diante da insuficiência de patrimônio, do 

encerramento de suas atividades, ou até mesmo de sua transferência fraudulenta 

para terceiros. Por outro lado, paralelamente, tem-se conhecimento do curioso 

enriquecimento dos dirigentes das entidades empregadoras. 

Amador Paes de Almeida94 corrobora o entendimento até aqui esposado, 

afirmando, em obra esclarecedora, que “nenhum ramo do direito se mostra tão 

adequado à aplicação da teoria da desconsideração do que o direito do trabalho, até 

porque os riscos da atividade econômica, na forma da lei, são exclusivos do 

empregador”. 

Muitos são os casos de pessoas jurídicas constituídas exclusivamente com 

objetivos espúrios, ao serviço exclusivo de seus instituidores, por estarem estes 

certos de que a prevalência da regra da autonomia subjetiva da entidade moral os 

torna imunes à responsabilização, garante a inviolabilidade de seu patrimônio 

pessoal. Entre os tantos possíveis lesados a partir da má-fé dessas pessoas, de 

seus abusos, de sua administração fraudulenta, estão os empregados – formalmente 

vinculados à pessoa jurídica. Resta-lhes, assim, nessas hipóteses, socorrer-se de 

alguns institutos jurídicos, entre os quais a desconsideração da pessoa jurídica, na 

tentativa de alcançar a satisfação de seus créditos. 
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O caráter social do Direito do Trabalho, a natureza alimentar dos créditos 

envolvidos, são fortes argumentos para justificar a maior incidência das hipóteses de 

desconsideração da personalidade jurídica nas causas trabalhistas. Ademais, o 

Direito do Trabalho tem, entre seus preceitos basilares, a orientação de que não se 

deve transferir ao trabalhador os riscos do negócio95, regra que, não obstante, deve 

ser adotada com certa cautela e limites, já que os riscos não são imputáveis 

somente a pessoas naturais mas, a rigor, ao titular da empresa, que tanto pode ser a 

pessoa física como a pessoa jurídica, e não a primeira, invariavelmente, eis que, 

conforme já examinado96, empresa e pessoa jurídica são conceitos que não se 

confundem. 

Por outro lado, observa-se que a falta de um exame mais acurado do instituto 

da Disregard Doctrine, ou sua confusão com mecanismos jurídicos diversos, 

permite, com certa freqüência, a aplicação desordenada e insegura do 

desvelamento da pessoa moral por parte de alguns magistrados, ou mesmo a 

adoção de determinados procedimentos relacionados a situações dissociadas dos 

fundamentos teóricos da desconsideração da pessoa jurídica, a pretexto de se estar, 

supostamente, aplicando-a. Tais hipóteses serão devidamente especificadas  na 

seqüência do presente trabalho. 

 

 

 

 

                                                           
95 GIGLIO, Wagner D. Efetividade da execução trabalhista. Síntese Trabalhista, Porto Alegre, v. 15, 
n. 172, p. 147-153, out./2003. 
96 Vide n. 5.1, supra. 
 



5.4 Vícios freqüentes na superação da personalidade jurídica do empregador e o 

rumo desejável das fundamentações, no sentido de evitá-los 

 

 

No âmbito da Justiça do Trabalho, não é raro depararmo-nos com decisões 

apoiadas em questionáveis precedentes de Tribunais Regionais e do próprio 

Tribunal Superior do Trabalho, voltadas para alcançar, na execução trabalhista, bens 

particulares de sócios de pessoa jurídica reclamada, com vistas a assegurar a plena 

satisfação do crédito do trabalhador reclamante. 

Embora já se tenha ressaltado que a desconsideração da pessoa jurídica é 

um instituto especialmente válido para o Processo do Trabalho, não se pode abstrair 

de critérios seguros para que ocorra essa medida, considerada excepcional até 

mesmo nos países anglo-saxões, cujas cortes, sobretudo as norte-americanas, não 

costumam apegar-se aos formalismos excessivos. 

Em obra dedicada especialmente aos vícios observados, em geral, na 

aplicação da desconsideração da pessoa jurídica no Brasil, Ana Caroline Santos 

Ceolin97 identifica, como principais manifestações abusivas, entre as mais 

freqüentes, as seguintes: 

 

a) a presunção de fraude por parte do sócio ou administrador; 

 

b) inversão do ônus da prova em prejuízo da pessoa natural que há de sofrer 

os efeitos da desconsideração; 
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c) a mera insuficiência de bens sociais como critério para a desconsideração; 

 

d) a aplicação da Teoria da Desconsideração na generalidade das hipóteses 

de dissolução irregular de sociedade; 

 

e) o uso da desconsideração nos casos de fraude contra credores ou à 

execução; 

 

f) a desconsideração aplicada ex officio pelo juiz.   

 

Ao se referir especificamente ao Direito do Trabalho, porém, destaca Ana 

Caroline Ceolin, ilustrando seu posicionamento com alguns Acórdãos do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região, que a ausência de bens parece ser o único 

critério considerado pelos magistrados para desconsiderar a personalidade jurídica 

de uma sociedade empresária e atingir o patrimônio particular de sócio, postura 

cujos riscos evidentes para a preservação da pessoa jurídica a autora também 

ressalta. 

Gustavo Saad Diniz98 adverte, igualmente, que algumas decisões 

jurisdicionais mostram-se excessivas, na medida em que ultrapassam a pessoa 

jurídica tão somente pela existência de dívida trabalhista, criando, com isso, uma 

espécie de responsabilidade objetiva, que não poderia, a rigor, admitir-se sem 

expressa previsão legal. 
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Da mesma opinião é o Desembargador Itamar Gaino99, que assim expõe em 

sua obra “Responsabilidade dos sócios na sociedade limitada”: 

 

Tem sido comum na jurisprudência a utilização indevida da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica com finalidade de 
responsabilização do sócio, seja ele dotado de poder de gerência ou não; 
isso ocorre quando sobre o caso concreto incide norma legal específica, que 
imputa diretamente a responsabilidade em virtude da natureza do ato 
praticado. [...] 
Para a desconsideração da personalidade jurídica não basta a existência de 
um dano provocado pela sociedade ou pelo sócio ou de uma dívida por ela 
ou por ele assumida.       

 

 

Vale reproduzir, também, as razões postas pelo Deputado Ricardo Fiúza na 

Justificativa ao Projeto de Lei n. 2.426/2003100, que regulamenta a aplicação do art. 

50 do Código Civil – previsão legal da desconsideração da pessoa jurídica: 

 
    
Esses casos, entretanto, vêm sendo ampliados desmesuradamente no Brasil, 
especialmente pela Justiça do Trabalho, que vem de certa maneira e inadvertidamente 
usurpando as funções do Poder Legislativo, visto que enxergam em disposições legais 
que regulam outros institutos jurídicos fundamento para decretar a desconsideração da 
personalidade jurídica, sem que a lei apontada cogite sequer dessa hipótese, sendo 
grande a confusão que fazem entre os institutos da co-responsabilidade e solidariedade, 
previstos, respectivamente, no Código Tributário e na legislação societária, ocorrendo a 
primeira (co-responsabilidade) nos casos de tributos deixados de ser recolhidos em 
decorrência de atos ilícitos ou praticados com excesso de poderes por administradores de 
sociedades, e a segunda (solidariedade) nos casos em que genericamente os 
administradores de sociedades ajam com excesso de poderes ou pratiquem atos ilícitos, 
daí porque, não obstante a semelhança de seus efeitos, a matéria está a exigir diploma 
processual próprio, em que se firme as hipóteses em que a desconsideração da 
personalidade jurídica possa e deva ser decretada.  

 

 

Compartilhamos, de certa forma, dos entendimentos esposados por todos os 

citados autores, bem como das razões colocadas pelo Deputado Federal autor do 

Projeto de Lei n. 2.426/2003. De acordo com o princípio insculpido no art. 5º, inciso 

II, da Constituição da República Federativa do Brasil, “ninguém será obrigado a fazer 
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ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Portanto, como a lei não 

instituiu, em momento algum, responsabilidade objetiva dos sócios da pessoa 

jurídica empregadora por dívidas trabalhistas, se também não houver, no caso 

concreto, fato ensejador de possível responsabilidade subjetiva, sustentável por uma 

das tantas hipóteses específicas dispersas pela legislação, não seria lícito ao 

magistrado, a nosso ver, criar essa responsabilidade. 

 Já salientamos, em oportunidade anterior101, que a execução de bens de 

sócios ou administradores, fundada em causa sem qualquer relação com o abuso da 

personalidade jurídica, caracterizaria a chamada “teoria menor da desconsideração”, 

de acordo com Fábio Ulhoa Coelho.  Na mesma ocasião, chamamos atenção para o 

fato de que alguns podem preferir recorrer à teoria menor por mera acomodação, eis 

que, sendo bem menos elaborada, e tendo por único fundamento, para fins de 

responsabilização da pessoa natural, um prejuízo do credor da pessoa jurídica, 

dispensa que o aplicador se debruce sobre os pressupostos doutrinários da “teoria 

maior”, clássica, refletida no art. 50 do Código Civil vigente. 

Verificam-se, nas questões trabalhistas, com muita freqüência, decisões 

judiciais que até chegam a um resultado legítimo, idôneo, mas carecem, 

lamentavelmente, da perfeita fundamentação; seguem a linha da “teoria menor”, com 

equivocadas remissões à desconsideração da pessoa jurídica. É preciso lembrar, 

porém, que existem, na própria legislação, diversas possibilidades de 

responsabilização de sócios ou administradores, muitas vezes desprezadas, que 

poderiam ser demonstradas numa sentença judicial, tornando esta provida de sólida 

fundamentação. Vejamos, a seguir, algumas (entre outras tantas) dessas hipóteses 

legais – apenas as mais importantes, do vigente Código Civil – de responsabilização 
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de pessoas naturais vinculadas a pessoas jurídicas, e que poderiam, eventualmente, 

ter lugar num litígio trabalhista, afastando, conseqüentemente, a incidência da 

desconsideração: 

  

a)  responsabilidade solidária dos administradores de sociedades por culpa no 

desempenho de suas funções – art. 1.016 do Código Civil; 

 

b) responsabilidade solidária dos administradores de sociedades por atos  

que excedam o objeto social – art. 1.015 do Código Civil; 

 

c) responsabilidade solidária dos administradores de sociedades por 

operações realizadas após a dissolução social – art. 1.036 do Código Civil;    

 

d) responsabilidade solidária dos sócios de sociedade limitada pela 

integralização do capital social - art. 1.052 do Código Civil; 

 

e) responsabilidade solidária dos sócios de sociedade limitada quando se 

haja estimado de forma indevida qualquer bem conferido ao capital social – 

art. 1.055, § 1º, do Código Civil;  

 

f) responsabilidade (solidária) de todos que, numa sociedade limitada, 

houverem aprovado deliberação contrária à lei ou ao contrato social – art. 

1.080 do Código Civil;  

 



g) responsabilidade civil de qualquer pessoa que haja, pessoalmente, 

cometido ato ilícito, de que tenham decorrido danos - arts. 927 e 942 do 

Código Civil.  

 

Como se pode constatar, são muitas as chances de se enquadrar na lei uma 

determinada situação, lesiva de direitos, pertinente a entidade moral. Além daquelas 

relacionadas supra, outras podem ser extraídas da Lei das Sociedades Anônimas, 

da Lei Antitruste – ainda que as hipóteses ali contidas não sejam exatamente de 

desconsideração, é certo que autorizam legalmente a superação da personalidade, 

entre outros diplomas legais. E há, por fim, a própria desconsideração clássica, que 

conta, igualmente, com a devida fundamentação, no art. 50 do Código Civil. 

Portanto, se a situação concreta assim permitir, pode o juiz, ao buscar um 

fundamento legal para a responsabilização de sócio ou administrador da pessoa 

jurídica empregadora, atingir resultado idêntico àquele a que chegaria com mera 

referência geral a “desconsideração” – no sentido impróprio da teoria menor, ou de 

relativização –, porém, no primeiro caso, por uma via certamente muito mais segura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5 Reflexões acerca de alguns fundamentos postos para a relativização da  

personalidade jurídica do empregador na Justiça do Trabalho 

 

 

5.5.1  O trabalho como valor social a ser especialmente tutelado  

 

 

Costumam aqueles que sustentam a ampla e praticamente irrestrita aplicação 

da Disregard Doctrine – ou de institutos diversos, com ela confundidos –, na Justiça 

do Trabalho, à margem de critérios mais objetivos e, por conseguinte, seguros, 

exaltar que o valor social do trabalho é fundamento da República Federativa do 

Brasil, da mesma forma que o trabalho constitui um direito social, tudo nos termos da 

Constituição. Na sua visão, essa causa, por si só, ampararia, em tese, eventual 

ataque incondicional à autonomia da pessoa jurídica, com vistas a favorecer o 

trabalhador. Não obstante lhes assista razão em grande parte, é preciso lembrar que 

a livre iniciativa é também um valor social, um fundamento do Estado Brasileiro, ao 

lado do próprio trabalho, conforme se pode verificar no art. 1º, inciso IV, da Carta da 

República. 

Conquanto o trabalho constitua, efetivamente, direito social da maior 

relevância, um fator de realização da dignidade humana, cabe indagar: de onde 

surge o trabalho ? Seria possível conceber os direitos sociais desagregados dos 

direitos econômicos ? 



É da iniciativa de um grupo de pessoas, determinadas a conjugar esforços 

para o exercício de certa atividade, que nasce a pessoa jurídica com fins 

econômicos. Considerando que o nível do trabalho cresce na proporção exata das 

demandas da indústria, do comércio e do setor de prestação de serviços, as 

pessoas jurídicas que se voltam para tais atividades – as sociedades, basicamente –  

são, na verdade, as maiores responsáveis pela concretização de dois valores 

fundamentais e certamente interdependentes do Estado brasileiro: livre iniciativa e 

trabalho. 

Enquanto elemento das relações de produção, o trabalho traz uma dimensão 

econômica. Nesse viés, leciona José Afonso da Silva102 que “os direitos econômicos 

constituirão pressupostos da existência dos direitos sociais, pois, sem uma política 

econômica orientada para a intervenção e participação estatal na economia, não se 

comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regime democrático de 

conteúdo tutelar dos fracos e mais numerosos”. 

A vinculação entre direitos sociais e econômicos, como se pode inferir, nada 

tem de liberal, expressando, efetivamente, uma fórmula inevitável, que assegura a 

realização da dignidade humana por meio do trabalho, um dos objetivos do Estado 

social. 

Ora, a oferta de trabalho só existe, na desejável proporção das necessidades 

por parte da sociedade, quando as riquezas estão sendo produzidas e circulando 

sem obstáculos, num ciclo econômico complexo e irreversivelmente crescente. Para 

tanto, requer-se, por parte do Estado, a adoção de políticas voltadas para assegurar 

a estabilidade econômica, o fomento à produção – por meio do crédito a custo 

reduzido e da supressão de certos entraves – e a garantia de sua absorção nos 
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mercados interno e externo, a redução da carga tributária, a desburocratização, 

enfim, um cenário que favoreça a manutenção e a constante evolução das 

atividades industriais, comerciais e de serviços. É, todavia, por meio da livre 

iniciativa que se chega a tais atividades. 

Visualiza-se, sem maiores dificuldades, a estreita relação entre a pessoa 

jurídica e a livre iniciativa. Esta se realiza principalmente por meio daquela, sem 

dúvida, uma vez que, conforme já salientado, a personificação moral é construção 

técnico-jurídica cujo fim precípuo é dar base estável a empreendimentos de iniciativa 

conjunta de vários indivíduos. A vida própria da pessoa jurídica, sua autonomia 

subjetiva, reduzem os riscos pessoais do empreendedor, e se assim não fosse, não 

haveria, por certo, tantas pessoas dispostas a se aventurar em atividades 

econômicas, mormente num país como o Brasil, cuja conjuntura, por si só, já oferece 

outros tantos riscos. 

Se, portanto, é principalmente por meio de pessoas jurídicas que o valor 

social da livre iniciativa torna-se realidade, e o trabalho, ao seu turno, depende da 

livre iniciativa, revela-se contraditória a relativização incondicional e desacertada da 

personalidade jurídica do empregador, a pretexto de se favorecer o trabalhador.  Tal 

postura, imediatista, permite solucionar questões a curto prazo, mas a longo prazo 

gera instabilidade no instituto da pessoa jurídica, comprometendo a livre iniciativa, 

fonte de realização do valor social do trabalho e, por conseguinte, da dignidade 

humana. 

 

 

 

 



 

 

5.5.2  A possível autorização do artigo 592, inciso II, do Código de Processo Civil, 

para a responsabilização patrimonial de sócios 

 

 

 Segundo o art. 592, inc. II, do Código de Processo Civil, os bens dos sócios 

ficam sujeitos à execução, nos termos da lei. É de se ver, desde logo, que a 

hipótese, aqui, não seria necessariamente de desconsideração da pessoa jurídica – 

embora possa eventualmente relacionar-se a situação que a envolva –, uma vez que 

esta, repita-se, pressupõe a prática de ato abusivo da personalidade jurídica da 

entidade, por parte de sócio ou administrador, aparentando, porém, tratar-se de ato 

legítimo da própria pessoa moral.    

 Não obstante, por vezes, mediante decisões proferidas em autos de ações 

trabalhistas, a pretexto de estar “desconsiderando” a  pessoa jurídica, determina o 

julgador,  apontando como fundamento o art. 592, inc. II, do CPC, a execução de 

bens de sócios de sociedades empresárias, argumentando que não existem bens 

suficientes de titularidade da pessoa jurídica empregadora para a satisfação da 

execução trabalhista. 

É duplo o equívoco nesse caso: primeiramente, o referido dispositivo da Lei 

Adjetiva Civil não institui, por si só, qualquer espécie de responsabilidade subsidiária 

de sócio por dívidas da sociedade; apenas assegura que essa responsabilidade 

ocorrerá, quando for o caso, “nos termos da lei”. Ou seja: é necessário que, na 

situação concreta,  exista lei instituindo expressamente a solidariedade, o que, 

porém, não ocorre, entre sócio e sociedade, para os fins da relação de emprego. Em 



outras palavras, o dispositivo do Código de Processo Civil não pode ser aplicado 

isoladamente, mas sempre ao lado de uma norma de direito material, instituindo a 

responsabilidade do sócio por dívidas da sociedade. 

Adverte Thereza Christina Nahas103, a esse respeito, com muita propriedade, 

que  “A situação de se responsabilizar o sócio por obrigações da sociedade é 

fundada em circunstâncias especiais, cujos contornos e limites serão dados pela lei 

material e não instrumental”. 

Ademais, por não se fundar a responsabilização, nesses casos, em nenhum 

tipo de abuso da personalidade jurídica – que não pode ser presumido –, mas 

simplesmente na inexistência de bens da sociedade, a hipótese não guarda 

qualquer relação com a Disregard Doctrine, destinada a possibilitar que se penetre 

“no âmago da personalidade atribuída por concessão legislativa a um ente jurídico, 

permitindo que se encontre seus administradores a fim de responsabilizá-los por 

atos praticados através do uso da pessoa jurídica”104.           

 

 

5.5.3  O artigo 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho 

 

 

 Preceitua o art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho: 

 
 
Art. 2º.  Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviços. 
§ 1º. [...] 
§ 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 
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administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 

 

 Numa visão predominante na jurisprudência trabalhista, corroborada por 

alguns juristas, como Eduardo Lessa Bastos105, ou até o próprio Rubens Requião106, 

o citado dispositivo traria hipótese de desconsideração da pessoa jurídica, revelando 

que o status jurídico do empregador não teria maior importância quando se trata de 

satisfazer o crédito do trabalhador, já que o “véu”, correspondente à personalidade 

jurídica de cada uma das sociedades do grupo econômico, que as individualiza, é 

desprezado. Essa compreensão também autorizaria, por extensão, a execução de 

bens de sócios, quando necessário, de acordo com fundamento amplamente 

utilizado na Justiça do Trabalho. 

Argumenta-se, em síntese, que se o legislador estipula solidariedade entre 

empresas de um mesmo grupo, no que diz respeito às responsabilidades 

decorrentes das respectivas relações de trabalho, não seria ilógico ampliar a 

interpretação de tal dispositivo, para considerar que a solidariedade estende-se 

também aos sócios. Acredita-se, assim, que a lei estaria revelando a 

“despersonalização do empregador”. A nosso ver, porém, a comparação é imprópria. 

 De início, deve ser dito que não ocorre, nesse caso, o fenômeno da Disregard 

Doctrine, ou seja, da superação da personalidade jurídica à vista de ato de 

administrador ou sócio, disfarçado de ato da pessoa jurídica. O que se tem, 

efetivamente, é uma solidariedade entre pessoas jurídicas, por dívidas trabalhistas, 
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decorrente de lei, com vistas a ampliar as chances de êxito do trabalhador lesado, o 

que pode, no máximo, ser interpretado como relativização da personalidade jurídica, 

fundada na função social da empresa. Portanto, essa situação não guarda qualquer 

elo com a teoria da penetração, pela qual se permite a responsabilização de terceiro 

que haja perpetrado abuso da personalidade do ente moral, situação claramente 

distinta da norma, de caráter social, traduzida no art. 2º, § 2º da CLT. 

 Registre-se, nesse sentido, a lição de Thereza Christina Nahas107: 

 
Quando a Consolidação das Leis do Trabalho diz que as empresas 
pertencentes a um mesmo grupo econômico serão, para efeito da relação 
de emprego, solidariamente responsáveis pelas obrigações trabalhistas 
assumidas por cada uma delas, não está estabelecendo uma situação de 
desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário, está criando uma 
situação de responsabilidade solidária. Somente é cabível falar em 
desconsideração da personalidade jurídica quando a responsabilidade pelo 
ato não puder ser imputada diretamente ao sócio, administrador ou qualquer 
outra pessoa jurídica. Ou seja, somente terá pertinência falarmos em se 
desconsiderar a pessoa jurídica quando a personalidade que a lei lhe atribui 
é obstáculo à consecução dos fins a que se destina, ou essa personalização 
desviar-se dos fins sociais para o qual foi suportada e aceita pelo direito. 
Caso contrário, não há razão para se aplicar o instituto da desconsideração, 
pelo simples fato de que a própria lei permite a responsabilização direta do 
sócio ou administrador, sem qualquer necessidade de se comprovar desvio, 
fraude ou qualquer das situações previstas nas disposições legais acima 
citadas.     

 

 

O objetivo da norma legal é, sem dúvida, assegurar certo equilíbrio na relação 

empregatícia, fundado na idéia protetiva de que, obtendo todo o grupo econômico, 

ainda que indiretamente, proveitos decorrentes das forças do trabalhador, deve, por 

outro lado, responder por seus direitos. Trata-se, assim, de solidariedade, que tem 

por alicerce causas alheias àquelas pertinentes à Disregard. O dispositivo não exige, 

por exemplo, abuso da personalidade jurídica. 
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Saliente-se, entretanto, que mesmo não se tratando de desconsideração de 

pessoa jurídica, mas de responsabilidade solidária imposta por lei, deve ser refutada 

de plano a compreensão de que essa solidariedade existiria também entre a pessoa 

moral e seus sócios. E o argumento é bastante simples: nenhuma solidariedade 

pode ser presumida, sempre resultando de lei ou da vontade das partes, princípio 

aliás insculpido no art. 265 do vigente Código Civil. 

Ademais, não se olvide que as empresas mantêm, efetivamente, a 

integralidade de suas massas patrimoniais sob os riscos da atividade econômica, o 

que sustenta a solidariedade entre empresas controladoras e controladas, que 

servem uma à outra; tal situação, porém, não diz respeito às pessoas naturais que 

ostentam a qualidade de sócios de determinado empreendimento, pois embora as 

mesmas dediquem parte de seu patrimônio à empresa – e essa parcela estaria, 

obviamente, revestida de riscos –, mantêm outra parcela significativa de sua massa 

patrimonial – originária, em alguns casos, de atividades completamente dissociadas 

da empresa – empregada em finalidades diversas, inclusive ao sustento familiar. E 

não seria razoável sujeitar aos riscos da empresa a fatia patrimonial que não lhe foi 

destinada.  

Assim, por qualquer ângulo que se aborde a questão, não há como eleger o 

art. 2º, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho como referência para a possível 

responsabilidade solidária de sócio ou administrador de pessoa jurídica por débitos 

trabalhistas, e menos ainda como fundamento da aplicação da Disregard Doctrine no 

processo do trabalho. 

 

 

 



 

 

5.6  Riscos na desconsideração precipitada da personalidade jurídica      

 

 

Ressalta Eduardo Viana Pinto108, acerca da aplicação da Teoria da 

Desconsideração da Pessoa Jurídica: 

 

A aplicação da disregard doctrine, que representa uma salvaguarda dos 
interesses da sociedade contra a fraude, praticada pelos sócios, via 
utilização da pessoa jurídica, deve ser feita com extremadas cautelas e 
excepcionais cuidados, pois não se pode esquecer os direitos sagrados da 
pessoa humana e, assim, simplesmente destruir a figura da pessoa jurídica, 
de inegáveis benefícios prestados em prol da própria comunidade social. Se 
não houver tais precauções, banir-se-á completamente o instituto da pessoa 
jurídica. 

 

Portanto, ainda que existam pessoas jurídicas de direito privado, com fins 

econômicos, que não cumprem sua função social, não se pode, simplesmente, 

negar validade à razão de ser desse importante instrumento jurídico, banalizando a 

desconsideração de sua personalidade como se a exceção fosse a regra, utilizando 

essa possibilidade excepcional como se fosse, pura e simplesmente, meio vulgar de 

pressão para a satisfação de créditos – mesmo que de natureza alimentar –, 

prescindindo da demonstração de seus pressupostos jurídicos. 

O problema não está no instituto da pessoa jurídica, mas no seu uso indevido. 

Proceder de forma precipitada é gerar instabilidade nas relações jurídicas, e se é 

verdade que isso amplia, a curto prazo, as garantias do trabalhador, a prevalecerem 

as hipóteses viciadas de desconsideração, é provável que, a longo prazo, a pessoa 
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jurídica acabe por ser “compelida a abandonar o cenário econômico do País”, nas 

palavras de Ana Caroline Ceolin109.           

Celso Rodrigues Ferreira Júnior110, ao seu turno, adverte, com muita 

propriedade, que: 

 

diante da possibilidade de insucesso do empreendimento, o particular, 
temendo se ver obrigado a suportar prejuízos de grande monta, certamente 
optaria por não se lançar ao mercado, pondo em segundo plano qualquer 
projeto de caráter empresarial ante a possibilidade perturbadora de ver seu 
patrimônio aniquilado em decorrência de uma iniciativa infeliz. 

 

 

Além de acarretar violação de direitos da personalidade da pessoa jurídica e 

da garantia constitucional do devido processo legal, a falta de critérios para se 

afastar a autonomia da pessoa jurídica empregadora na Justiça do Trabalho, por 

causar instabilidade ao instituto da personalidade jurídica, compromete, de forma 

mediata, não apenas o valor da livre iniciativa, mas o próprio valor social do trabalho, 

extraindo-se do art. 170 da Carta Magna que tais valores, como já aduzido 

anteriormente111, são interdependentes, inseparáveis, na missão conjunta de 

assegurar a todos uma existência digna. 
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6 A VIABILIZAÇÃO DA DISREGARD DOCTRINE NO PROCESSO DO 

TRABALHO 

 

 

6.1.  A necessidade de uniformização de critérios 

 

 

Demonstrou-se, em oportunidade anterior112, a validade do instituto da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica e sua destacável importância para as 

causas trabalhistas, tendo em vista a natureza especial dos créditos reclamados. 

Mas esse fato, por si só, não autoriza, no Estado de Direito, recorrer-se à solução 

jurídica em comento, sem a observância dos critérios pertinentes, extraídos do 

próprio ordenamento vigente. 

No que diz respeito à aplicação da Disregard Doctrine no Processo do 

Trabalho, observam-se, atualmente, numerosas e diferentes convicções entre os 

magistrados e Tribunais da Justiça do Trabalho, reflexo natural da diversidade de 

posições manifestadas na doutrina e jurisprudência, como conseqüência da falta de 

uma regulamentação específica na esfera processual.  

Impõe-se, todavia, e com a máxima brevidade, a abertura de um caminho 

único, a ser seguido pelos julgadores. O instituto da Desconsideração da pessoa 

moral continuará suscitando muitas dúvidas e gerando insegurança jurídica, 

enquanto houver magistrados procedendo ex officio à superação da personalidade 
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jurídica de ente regularmente constituído e outros entendendo ser imprescindível 

para tanto a provocação da parte interessada; enquanto uns admitirem o 

desvelamento diretamente na execução e outros exigirem que aquele a ser atingido 

tenha comparecido à fase cognitiva do processo; enquanto alguns atentarem para a 

“teoria maior” da desconsideração e outros continuarem trilhando pela “teoria 

menor”113, entre outras tantas divergências. Mesmo na doutrina, percebe-se uma 

diversidade considerável de posicionamentos, conforme se poderá constatar na 

seqüência deste trabalho114. 

Urge, assim, que cheguemos à uniformização dos critérios para a 

operacionalização processual da Disregard, o que poderia vir, num primeiro 

momento, sob a forma de Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Revela-se a 

providência absolutamente necessária à coibição de abusos, à garantia do devido 

processo legal, enfim, à segurança jurídica, evitando a acomodação de um ambiente 

instável no âmbito das pessoas jurídicas, onde se encontra, justamente, a maior 

fonte do emprego formal em nosso país. 

 

 

6.2  Onde buscar, no Direito, os requisitos para a desconsideração da personalidade 

do ente moral no Processo do Trabalho ?   

 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 8º, autoriza recorrer-se ao 

direito comum, como fonte subsidiária do Direito do Trabalho. Considerando não 
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contemplar a CLT regras acerca da desconsideração da pessoa jurídica, cabe 

indagar: onde buscar, então, os critérios para aplicá-la na esfera trabalhista ? 

Veja-se o posicionamento de Sérgio Pinto Martins115: 

 
 
O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) não pode 
ser usado como fundamento para desconsiderar a personalidade jurídica da 
empresa e ser exigida a dívida trabalhista do sócio, pois trata de proteção 
ao consumidor e não de regra processual do trabalho. O referido dispositivo 
é claro em ser aplicado para desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade em relação a prejuízo ao consumidor. 
 

 

Na esteira da compreensão do referido autor, entendemos que devem 

orientar os critérios para a desconsideração por parte da Justiça do Trabalho, 

efetivamente, as disposições do art. 50 do Código Civil, que é norma geral e permite 

ampla incidência. Ademais, como já se esclareceu oportunamente, as previsões 

constantes do Código de Defesa do Consumidor e de outros diplomas legais 

referem-se impropriamente a desconsideração da pessoa jurídica, eis que ausentes 

os pressupostos teóricos correspondentes. A questão restará pacificada na própria 

legislação, caso aprovado o Projeto de Lei n. 2.426/2003116, do Deputado Ricardo 

Fiúza, o qual afasta expressamente a incidência do art. 28 do Código de Defesa do 

Consumidor para a desconsideração fora das relações de consumo.     

Conforme observa Hermelino de Oliveira Santos117, “As hipóteses de desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial correspondem à quase totalidade das 

ocorrências a exigir a desconsideração da personalidade jurídica no processo 

trabalhista”; assim, fora de tais esferas, ou se estará diante de situação para a qual 
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existe previsão legal de responsabilização de sócios ou administradores da pessoa 

jurídica, ou se estará sob questionável hipótese de relativização, ou teoria menor, 

fundada na existência de uma dívida da entidade moral. 

 

 

6.3  Aspectos processuais da desconsideração 

 

 

6.3.1  Ilegalidade da desconsideração ex officio 

 

 

Uma vez definida a vinculação da desconsideração da pessoa jurídica no 

processo do trabalho às regras do Código Civil, afasta-se qualquer possibilidade de 

sua aplicação ex officio pelo magistrado. 

Ainda que a execução trabalhista deva ser normalmente instaurada e 

impulsionada ex officio, na forma da lei, essa particularidade diz respeito tão 

somente aos atos ordinários de execução, não podendo estender-se à criação de 

um complexo incidente processual como a desconsideração da personalidade 

jurídica, que depende, na forma do Código Civil, de “requerimento da parte ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo”, condição sine qua non, 

portanto, à quebra excepcional de um princípio jurídico como o da autonomia 

subjetiva da pessoa moral. 

Assim, ao juiz cabe, no máximo, diante da execução frustrada em curso 

contra a pessoa jurídica, notificar o reclamante-exeqüente para requerer o que de 

direito, cabendo a este pleitear, de forma fundamentada, a inclusão da pessoa 



natural na execução, se entender presentes os pressupostos da Disregard Doctrine. 

Lembre-se, ademais, que a decisão judicial que desconsiderar a personalidade 

jurídica num caso concreto deverá ser solidamente fundamentada. Nesse viés, 

adverte Thereza Christina Nahas118: “As decisões judiciais que simplesmente 

ordenam que a execução prossiga na pessoa dos sócios são nulas e 

inconstitucionais, posto que não atendem ao disposto no art. 93, IX, da Constituição 

Federal”. 

Aqui, vale também ressaltar que a proposta de regulamentação do art. 50 do 

Código Civil, correspondente ao Projeto de Lei n. 2.426, em trâmite na Câmara dos 

Deputados, corrobora a exigência de requerimento expresso da parte ou do 

Ministério Público, ademais fundamentado119.  

 

 

6.3.2  O procedimento para a Disregard no Processo do Trabalho 

  

 

 A operacionalização processual da desconsideração da pessoa jurídica, 

mormente em se tratando de Processo do Trabalho, é tema dos mais controvertidos. 

 Veja-se, inicialmente, o posicionamento de Fábio Ulhoa Coelho120: 

 

Para a teoria maior, o pressuposto inafastável da desconsideração é o uso 
fraudulento ou abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica [...]. 
Ora, se assim é, o juiz não pode desconsiderar a separação entre a pessoa 
jurídica e seus integrantes senão por meio de ação judicial própria, de 
caráter cognitivo, movida pelo credor da sociedade contra os sócios ou seus 
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controladores [...]. Se a personalização da sociedade empresária será 
abstraída, desconsiderada, ignorada pelo juiz, então a sua participação na 
relação processual como demandada é uma impropriedade. 
[...] 
Por outro lado, se o autor teme eventual frustração ao direito que pleiteia 
contra uma sociedade empresária, em razão de manipulação fraudulenta da 
autonomia patrimonial no transcorrer do processo, ele não pode deixar de 
incluir, desde o início, no pólo passivo da relação processual, a pessoa ou 
as pessoas sobre cuja conduta incide o seu fundado temor. Nesse caso, o 
agente fraudador e a sociedade são litisconsortes. 
     

 

 Em síntese, para Fábio Ulhoa Coelho, se o abuso da personalidade jurídica é 

conhecido pelo credor antes da propositura da ação, esta deve ser dirigida tão 

somente contra o autor do abuso, sendo inócua a participação da pessoa jurídica, 

para a qual a desconsideração, em tese, não faria diferença. Se, porém, o credor 

admite a possibilidade de ter ocorrido a manipulação abusiva da pessoa jurídica, 

mas não tem certeza, deve acionar a pessoa jurídica, chamando também, ad 

cautelam, os sócios ou administradores que possam estar envolvidos com a 

manobra fraudulenta, na qualidade de litisconsortes. 

Todavia, além de todas as evidentes dificuldades de se viabilizar, na prática, o 

posicionamento de Fábio Ulhoa Coelho – há muitos demandantes que sequer 

conhecem a possibilidade jurídica de se atingir patrimônio pessoal dos sócios, por 

isso nem a cogitam –, vale dizer que o E. Superior Tribunal de Justiça também já o 

refutou indiretamente, ao não admitir que se dê a presença exclusiva do sócio ou 

administrador no pólo passivo da ação: “A despersonalização da pessoa jurídica é 

efeito da ação contra ela proposta; o credor não pode, previamente, despersonalizá-

la, endereçando a ação contra os sócios”121. 
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Hermelino de Oliveira Santos122 sustenta a incondicional necessidade de 

inclusão, já na fase de conhecimento, ao lado da pessoa jurídica, das pessoas 

naturais que haveriam de sofrer os efeitos de uma eventual desconsideração, 

extraindo essa compreensão, sobretudo, das Súmulas 205 (antes de seu 

cancelamento pela Resolução TST n. 121/03) e 331, IV, do Tribunal Superior do 

Trabalho, sempre considerando a necessidade de serem observados os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em benefício do administrador ou 

sócio da pessoa jurídica. 

Ao seu turno, Thereza Christina Nahas123 entende não haver, rigidamente, um 

momento processual, sustentando que, conforme as razões do credor e seus 

elementos disponíveis, ele poderá optar entre requerer a desconsideração logo na 

propositura da ação cognitiva ou, se os fatos relevantes emergirem em momento 

posterior, fazê-lo no transcorrer do processo de conhecimento ou de execução.     

Concordamos, basicamente, com a última compreensão, que atende, 

aproximadamente, à idéia expressa no Projeto de Lei n. 2.426/2003124, que procura 

regulamentar o art. 50 do Código Civil Brasileiro. Acreditamos que, embora 

recomendável que a desconsideração resulte de decisão proferida na fase cognitiva, 

existe sempre a possibilidade de que ocorra incidentalmente, na execução, o que se 

pode deduzir do próprio art. 50 do Código Civil, antes mesmo de qualquer 

regulamentação pretendida, por duas razões: 
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de Oliveira, 2004. p. 75-78. 
124 Vide anexo 2. 



a) impõe o referido dispositivo, como condição para a disregard, o 

requerimento da parte, ou do Ministério Público “quando lhe couber 

intervir no processo”. Ora, a atuação do Parquet, por óbvio, fora dos 

casos em que é titular da ação, só tem lugar quando já existente o 

processo, donde se extrai que é possível a desconsideração incidental. 

Do contrário, o texto legal seria inócuo; 

 

b) a pessoa natural, em caso de desconsideração, passa a figurar, 

claramente, não como parte, mas como responsável, nos termos da lei, 

eis que, de acordo com o art. 50 do Código Civil, os efeitos de certas 

relações devem ser estendidos a seus bens. Nesta hipótese, cabe 

invocar, para aplicação conjunta, o art. 592, inciso II, do Código de 

Processo Civil, deduzindo-se não ser necessário o prévio título executivo 

contra o sócio ou administrador.      

. 

Aliás, em se tratando de Processo do Trabalho, a experiência tem 

demonstrado que a percepção de haver ocorrido algum tipo de fraude ou abuso 

envolvendo o revestimento jurídico do empregador só se costuma constatar bem 

depois de instaurada a fase de conhecimento, às vezes já na etapa da execução. 

Nada impediria, destarte, a nosso ver, sobretudo à vista do disposto no art. 50 do 

Código Civil, que a qualquer momento se inclua a pessoa natural na lide, desde que 

não se suprima, evidentemente, seu direito ao contraditório, a ser exercido via 

embargos à execução ou exceção de pré-executividade. 

Embora o art. 884, § 1º, da CLT, restrinja a matéria de defesa nos embargos 

à execução às “alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou 



prescrição da dívida”, esclarece Carrion125 que a restrição destina-se, na verdade, a 

evitar o debate acerca de questões já decididas pela sentença do processo de 

cognição e as que nele deveriam ter sido alegadas, mas a teoria geral do processo 

contempla e o Tribunal Superior do Trabalho também admite126 várias possibilidades 

de impugnação à execução, por meio de embargos, por razões formais, entre as 

quais a falta de legitimação para a causa.     

Quanto à exceção de pré-executividade, trata-se de construção doutrinária do 

processo civil, concebida para possibilitar à parte levar ao conhecimento do julgador 

matérias de defesa de ordem pública, independentemente de garantia do juízo – 

fator muitas vezes limitador do contraditório em fase de execução. Em que pese não 

haver, até o momento, previsão legal do instituto em referência, o mesmo constitui 

opção do executado, pacificamente admitida pelo Tribunal Superior do Trabalho127.            

Gilberto Gomes Bruschi128, defendendo a admissibilidade da 

despersonalização da sociedade diretamente em sede de execução – embora 

referindo-se à desconsideração no âmbito do processo civil –, aduz que o 

prejudicado deve, em tais casos, exercer seu direito de defesa por meio de 

embargos de terceiro. Ressalvamos, porém, que o sócio ou administrador, na 

execução trabalhista, somente deve valer-se dos embargos de terceiros, no caso em 

que seu patrimônio tenha sido atingido pela penhora, sem que lhe tenha sido 

expedido, em momento anterior, mandado pessoal de citação e penhora, pois os 

referidos embargos destinam-se a demonstrar que a posse ou titularidade do bem 
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constrangido não é do executado, mas de terceiro, o que, não obstante, já seria 

certamente do conhecimento do magistrado que determinou a constrição abusiva. 

 

 

6.4  Considerações sobre o Projeto de Lei n. 4.696/1998: solução à vista ? 

 

 

 Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 4.696129, de autoria do 

Poder Executivo, apresentado em 07/08/1998, que visa acrescentar à CLT 

dispositivos versando sobre a execução trabalhista. 

 Institui-se, pelo referido Projeto – cuja redação já mereceria revisão, de forma 

a se adequar ao vigente Código Civil e à nova Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas (n. 11.101/2005) –, a tão almejada responsabilidade subsidiária dos 

sócios e administradores de pessoas jurídicas, em relação a estas, pelas dívidas de 

natureza trabalhista, embora com as seguintes restrições. 

O sócio ou administrador somente será responsabilizado nas hipóteses de 

haver praticado atos mediante violação da lei, do contrato ou estatuto, dispondo, 

ainda, do benefício de ordem, ou seja, além do fato de só poder ser 

responsabilizado se não encontrados bens da sociedade executada ou se os 

mesmos forem insuficientes à satisfação do crédito em execução, uma vez citado, 

ainda terá direito de indicar bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, se 

souber onde os há, para que sejam executados antes dos seus. 

Interessante notar que, de acordo com o Projeto em comento, a violação da 

lei, do contrato ou estatuto da sociedade é presumida, eis que já se autoriza a 
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citação do sócio ou administrador após a constatação de inexistência ou 

insuficiência de bens em nome da pessoa jurídica. 

 O que se verifica, na verdade, é que o Projeto de Lei n. 4.696 /1998 não 

corresponde à regulamentação da aplicação da Disregard Doctrine na execução 

trabalhista, por não se referir a hipóteses de abuso da personalidade jurídica. 

Refere-se, sim, à responsabilização subsidiária de sócio ou administrador, por falta 

ou insuficiência patrimonial da entidade moral, demonstrando ser esse, na verdade, 

o grande anseio da Justiça do Trabalho, embora os respectivos juízes e tribunais 

sempre se refiram, de forma equivocada, a “desconsideração da pessoa jurídica” ou 

a “despersonalização do empregador”, figuras distintas entre si e diferentes da 

situação de responsabilidade solidária/subsidiária. 

A aplicação da Disregard Doctrine não guarda qualquer relação com a 

situação patrimonial da pessoa jurídica desvelada e permite a responsabilização 

direta do sócio ou administrador. Assim, conquanto o Projeto de Lei n. 4.696, em 

relação ao quadro atual, amplie as chances de sucesso na efetividade da execução 

trabalhista, nenhuma contribuição efetiva proporciona, por outro lado, para a 

viabilização do instituto específico da desconsideração da personalidade jurídica no 

processo do trabalho.  

       

   

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

  

Em razão de se poder conferir uma personalidade jurídica às entidades 

coletivas, mediante o preenchimento, pelas mesmas, de certos requisitos legais, 

viabilizam-se muitas realizações, inúmeros empreendimentos que dificilmente seriam 

suportados por iniciativa e sob os riscos de um só indivíduo, seja pelo volume 

exigido de investimentos, pela complexidade e/ou alcance do objeto visado, ou ainda 

pelo porte que se requer da atividade organizada.  

 No decorrer da história, a personificação moral das organizações deu azo a 

infindáveis debates. Todavia, uma vez reconhecida, ainda no Império Romano, como 

um “mal necessário”, aos poucos foi sendo admitida, passando por diversos 

tratamentos jurídicos, enfocada sob algumas teorias, até firmar-se como uma 

realidade técnica. 

Com o advento do Estado social, viu-se na pessoa jurídica, com bastante 

nitidez, uma função social, que inclui não apenas seu evidente papel na 

concretização de objetivos socialmente relevantes, mas, ao mesmo tempo, impõe-

lhe, como contrapartida aos atributos que lhe foram conferidos pelo Poder Público, 

conduzir-se sem deixar de respeitar princípios ínsitos a qualquer Estado 

Democrático de Direito, como a valorização do trabalho, a livre concorrência, a 

defesa do consumidor, a defesa do meio-ambiente, entre outros, todos dirigidos, em 

última análise, à realização dos valores sociais, na busca da realização da dignidade 

humana.   



 Entretanto, além do fato de que, por óbvio, nem todas as pessoas jurídicas 

acabavam cumprindo devidamente sua função social, observou-se, em certo 

momento, a eventual ocorrência de estranha forma de desvirtuamento da 

personalidade jurídica, perpetrada por pessoas naturais inescrupulosas, que 

ostentavam a qualidade de administradores ou de sócios de tais entidades. 

Lamentavelmente, essas pessoas físicas, dotadas de deturpada criatividade, viram, 

na personificação do ente moral, oportunidades de lograr vantagens pessoais, sem 

se expor, sem submeter a risco suas massas patrimoniais particulares, mas apenas 

escorando-se na regra da autonomia subjetiva da pessoa jurídica. 

Com isso, serviam as entidades morais, muitas vezes, de instrumentos para a 

prática de atos que seus sócios ou administradores não teriam como concretizar 

pessoalmente, quer por falta de legitimação, quer pela própria ilicitude que os atos 

encerrariam, somente contornável no caso de aparecerem tais atos como oriundos 

da pessoa jurídica, conforme acabava, então, ocorrendo. 

Assim, os freqüentes abusos, as condutas escusas por parte de membros ou 

administradores das pessoas jurídicas, geralmente lesivas a terceiros, exigiam, 

certamente, um posicionamento dos tribunais, quando submetidas a juízo. Nesse 

contexto, surgiu, na common law, no século XIX, a Disregard of Legal Entity 

Doctrine, também designada Lifting the Corporate Veil ou ainda Piercing the 

Corporate, teoria cujo precedente, no entendimento da doutrina amplamente 

majoritária, teria sido o caso Salomon versus Salomon & Co. Ltd., ocorrido na 

Inglaterra, envolvendo ação judicial do comerciante Aaron Salomon contra a pessoa 

jurídica que ele próprio constituíra, com esposa e filhos. Ainda que, no episódio 

concreto, a Corte dos Lordes, instância recursal máxima naquele país, tenha feito 

prevalecer a regra da autonomia da pessoa jurídica, as decisões de primeira e 



segunda instância foram inovadoras ao não admitir o locupletamento ilícito do Sr. 

Salomon, estimulando a difusão das teses contidas nas respectivas fundamentações 

e, portanto, a profunda reflexão sobre o problema. 

A inclusão doutrinária da Disregard deve-se, basicamente, às contribuições 

do norte-americano J. Maurice Warmser, do alemão Rolf Serick – este, considerado 

o responsável pelo primeiro estudo sistematizado sobre o instituto – e do italiano 

Piero Verrucoli, cujas obras, todas da primeira metade do século XX, permitiram o 

desenvolvimento da teoria no mundo inteiro desde então. 

 No Brasil, a Disregard of Legal Entity introduziu-se por meio da doutrina. Foi 

divulgada, no primeiro momento, pelo Prof. Rubens Requião, em artigo publicado na 

Revista dos Tribunais, no ano de 1969, tendo por base uma conferência que ele 

próprio conferiu sobre o tema, na Universidade Federal do Paraná. Ficou conhecida 

entre nós como “Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica”, denominação, 

aliás, apresentada pelo Prof. Requião. A partir da magistral contribuição de ilustres 

juristas nacionais, como Fábio Konder Comparato, José Lamartine Corrêa de 

Oliveira e Fábio Ulhôa Coelho, além do próprio Rubens Requião, que dedicaram 

vários trabalhos aos mais diversos aspectos da teoria, esta desenvolveu-se 

sobremaneira, nas décadas de 1970 e 1980, no campo doutrinário. Nesse mesmo 

período, foi ganhando, paralelamente, a simpatia dos operadores do Direito e, logo, 

passando a fundamento de decisões judiciais. 

 Em nosso Direito positivo, porém, a Teoria da Desconsideração da Pessoa 

Jurídica não teve impulso notável. A nosso ver, encontrou alguma dificuldade para 

inserir-se no plano legislativo, sobretudo em razão da falta de aprofundamento do 

legislador sobre o tema, o que inclusive permitiu muitos equívocos, confusões do 

instituto com outros instrumentos jurídicos, em lamentável desprezo aos seus 



fundamentos teóricos, ainda que estivessem tão bem delineados por nossos juristas, 

e já a partir de um árduo trabalho de sistematização a que se propuseram os 

doutrinadores norte-americanos e europeus. 

 Teria sido o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/1990 – 

a primeira manifestação efetiva da Disregard Doctrine em nosso Direito positivo, não 

fosse o fato de guardar o referido dispositivo pouquíssima relação com os 

pressupostos teóricos do instituto em comento. À exceção do abuso de direito, é de 

se notar que as demais hipóteses ali contempladas fogem à construção clássica da 

Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica, não obstante a ela se tenha feito 

expressa referência no texto legal, de maneira certamente precipitada. 

 O parcial equívoco do Código de Defesa do Consumidor, aliado à 

desinformação, ao pouco conhecimento da teoria nos meios jurídicos, findaram por 

permitir o emprego da expressão “desconsideração da pessoa jurídica”, entre 

muitos, para revelar toda situação de responsabilização de sócios ou 

administradores de pessoa moral, seja fundada na falta de patrimônio desta, seja em 

razão de ato ilícito qualquer por parte de pessoa natural, enfim, consagrando de tal 

forma a deturpação do instituto, que Fábio Ulhoa Coelho chega a defender ter 

ocorrido o desenvolvimento de uma verdadeira teoria paralela da desconsideração 

da pessoa jurídica, por ele referida como “teoria menor”, em contraposição à “teoria 

maior”, clássica. Gustavo Bandeira também identificou o problema, propondo 

denominar “relativização” da pessoa jurídica toda forma de responsabilização de 

sócios ou administradores fundada na violação da função social da entidade, 

reservando-se, em conseqüência, o termo “desconsideração”, tão somente para 

aquelas hipóteses em consonância com as proposições autênticas da Disregard 

Doctrine. 



 De toda forma, a “teoria menor” já havia ganho o seu espaço, permitindo não 

apenas que o legislador tivesse repetido, na Lei Antitruste e na Lei de Crimes 

Ambientais, o equívoco de empregar a expressão “desconsideração da pessoa 

jurídica” fora do sentido clássico – tal como fez no Código de Defesa do Consumidor 

–, mas também que a doutrina e a jurisprudência menos atentas incorressem no 

mesmo erro, identificando como “desconsideração” muitas hipóteses de 

responsabilidade objetiva não relacionadas com o instituto.            

A  “luz no fim do túnel” surge, finalmente, com o novo Código Civil Brasileiro, 

publicado em 2002 e vigente desde 2003, cujo art. 50, talvez porque elaborado com 

a assessoria do próprio Prof. Fábio Konder Comparato, embora nem faça expressa 

referência à desconsideração, a consagra de fato, introduzindo regras para a sua 

concretização, em absoluta sintonia com seus pressupostos teóricos. De acordo com 

o referido dispositivo, ao constatar, em suma, a ocorrência de “abuso da 

personalidade jurídica”, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz estender os efeitos de certas relações ao patrimônio 

particular de sócios ou administradores de pessoa jurídica. Com isso, tem-se 

esperança de recolocar a teoria nos trilhos de seu destino desejável, a despeito dos 

equívocos já refletidos em textos legais, os quais, até uma eventual correção – 

possível, mas por ora pouco provável –, sempre constituirão algum obstáculo à 

perfeita compreensão da Disregard Doctrine. 

Constitui a desconsideração da personalidade jurídica, sem dúvida, uma 

construção revolucionária, por resolver pelos menos um, entre os tantos problemas 

decorrentes da personificação de seres “não-físicos” – um “mal necessário”, já 

percebido desde o Império Romano. Mas sua aplicação concreta precisa ser 



cuidadosa, atenta aos seus pressupostos, sob pena de gerar indesejável 

insegurança no ordenamento jurídico.  

O maior problema das falsas noções que pairam acerca da desconsideração 

da pessoa jurídica, em nosso entendimento, reside na sua transposição, obviamente 

deturpada, confusa, para muitas decisões judiciais, que acabam encerrando abusos, 

a pretexto de se estar “desconsiderando” a personalidade de um ente moral.  

Louva-se, é claro, a possibilidade de se lograr, na via judicial, a 

responsabilização pessoal de sócios ou administradores de entidades morais, 

sempre que tenham estes, comprovadamente, perpetrado condutas abusivas da 

personalidade jurídica, visando à satisfação de interesses exclusivamente pessoais, 

escusos. Sustenta-se a teoria, como visto, no desvio de finalidade da organização, 

na sua utilização abusiva, como “escudo” para proteger a pessoa natural dos efeitos 

de suas próprias investidas, mascaradas de condutas da pessoa jurídica, de forma a 

dificultar, primeiramente, a percepção da fraude e, ademais, a reparação dos 

prejuízos eventualmente causados a terceiros. Graças à Disregard, porém, essa 

responsabilização é possível. 

Não obstante, recorrer a tal medida de forma excessiva, desacertada, sem 

observância de determinados critérios, acaba por torná-la um instrumento inseguro 

e, conseqüentemente, pôr em risco o próprio instituto da pessoa jurídica. 

No campo do processo do trabalho encontram-se, certamente, as situações 

mais comuns de decisões abusivas, no sentido da desconsideração equivocada da 

personalidade jurídica da entidade empregadora, com a conseqüente execução de 

bens de sócios ou administradores, para satisfação, a qualquer custo, do crédito do 

trabalhador reclamante. O primeiro grande erro já estaria em se denominar 



“desconsideração da pessoa jurídica” a situação que, geralmente, não guarda 

relação com o instituto em tela. 

Na verdade, procede a Justiça do Trabalho, na maior parte das vezes em que 

atinge o patrimônio de sócio ou administrador de uma organização, não à 

desconsideração da personalidade jurídica, stricto sensu, mas simplesmente à 

atribuição – sob base jurídica nem sempre muito clara – de uma responsabilidade 

solidária, ou subsidiária, da pessoa natural com a pessoa moral. 

A depender da situação, a tratada imputação objetiva pode até contar com um 

amparo legal, mas este, não raramente, deixa de ser revelado ou mesmo percebido, 

em decorrência da pré-concepção do magistrado, imprópria, de desconsideração, e 

que se reflete, naturalmente, na fundamentação da sentença. Vale dizer que 

algumas decisões trazem por fulcro, desnecessariamente, a distorcida noção de 

desconsideração da pessoa jurídica, quando poderiam remeter-se, por exemplo, a 

dispositivos do Código Civil, ou da Lei das Sociedades por Ações, que instituem 

responsabilidade pessoal de sócios ou administradores por atos ultra vires societatis, 

pela existência de capital a integralizar, por culpa no desempenho das funções, pela 

alienação de estabelecimento sem anuência dos credores, até mesmo pela escolha 

de um nome empresarial irregular, entre tantas outras possibilidades. Entretanto, tão 

forte é a presença da “teoria menor” da desconsideração no ambiente da Justiça do 

Trabalho, que se perde, muitas vezes, a oportunidade de um perfeito 

enquadramento do caso sub judice no texto expresso de lei, por óbvio a mais 

consistente de todas as fundamentações.        

Em circunstâncias diversas, porém, a exata fundamentação jurídica da 

responsabilização do sócio ou administrador da pessoa moral empregadora, a nosso 

ver, não existe efetivamente. Nesses casos, a míngua ou insuficiência de bens da 



pessoa jurídica executada costuma ser o único fundamento apresentado, embora às 

vezes também se procure, para tentar dar maior alicerce à constrição de bens 

pessoais do sócio ou administrador, invocar princípios do Estado social, a exemplo 

da valorização do trabalho, ou da dignidade humana, corroborando a teoria 

construída pelo Prof. Gustavo Bandeira, supra tratada, que identifica, nesses casos, 

a “relativização da pessoa jurídica fundada na violação de sua função social”. 

Conquanto indiscutível a necessidade de se atender a tais princípios, não podem os 

mesmos ser considerados isoladamente, mas enquanto realidades inseridas num 

amplo contexto socio-jurídico, que inclui também o princípio da autonomia da pessoa 

jurídica e o valor social da livre iniciativa, os quais guardam, aliás, inafastável relação 

com o valor do trabalho, que dos mesmos depende, em última análise. Enfim, a 

verdade inferida do exposto é que, em tais casos, estar-se-ia diante de uma 

solidariedade imprópria, porque inexistente na lei.   

Se é verdade que, a curtíssimo prazo, a desconsideração, ou relativização 

desenfreada da pessoa jurídica, comumente verificada na Justiça do Trabalho, 

amplia as chances do trabalhador de receber seus créditos de natureza alimentar, 

não é exagero afirmar, por outro lado, que a banalização desse instituto poderá 

ensejar, a longo prazo, a tão temida insegurança jurídica, a ponto de comprometer a  

própria natureza da pessoa jurídica. Haverá, assim de criar fator de inibição à livre 

iniciativa e, conseqüentemente, à criação de empregos, à circulação de riquezas, à 

aceleração da economia do país. 

Entendemos, portanto, que apesar do caráter social do trabalho e da natureza 

privilegiada do crédito laboral, a aplicação da Disregard Doctrine, mesmo no 

processo trabalhista, não deve ser abstraída da observância dos critérios extraídos 

do art. 50 do Código Civil, norma geral e de ampla incidência, ademais a única que 



reflete verdadeiramente a Teoria. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, 

como sustentam alguns, pois se trata de uma norma voltada especificamente para 

atender às particularidades da relação de consumo. 

No aspecto processual, defendem alguns autores o litisconsórcio, desde o 

primeiro momento da fase cognitiva, entre a pessoa jurídica e a pessoa natural, a 

bem do contraditório e da ampla defesa. Comungamos, porém, da opinião de que é 

possível admitir a desconsideração da pessoa jurídica incidentalmente. O próprio art. 

50 do Código Civil revela claramente a intenção do legislador em admitir essa 

hipótese, ao legitimar o Ministério Público para requerer a desconsideração, “quando 

lhe couber intervir no processo” – ora, se o Parquet  não é o próprio titular da ação, 

obviamente só “intervém” em processos já em curso – e, ademais, ao tratar a 

pessoa natural não como parte, mas como responsável, determinando que efeitos 

de relações sejam estendidos a seus bens. Interpretando-se a última regra em 

conjunto com o art. 592, II, do Código de Processo Civil, chega-se à conclusão que 

não seria indispensável, no caso concreto, o prévio título executivo. 

Outrossim, é fato que, na maior parte das vezes, somente no decorrer da lide 

vão surgindo os indícios de abuso da personalidade jurídica, não sendo razoável 

imaginar que o interessado deva paralisar a ação principal, para iniciar uma ação 

declaratória e aguardar o seu desfecho, para só então prosseguir na sua investida 

contra a pessoa jurídica e seu sócio ou administrador. Assim, soa-nos plausível a 

inclusão deste na lide, em caráter incidental, inclusive na fase de execução. O que 

não é possível, porém, é deixar de incluir a própria pessoa jurídica no litígio, pois é a 

ela que se dirige, a rigor, a desconsideração – sócios ou administradores, repita-se, 

comparecem na qualidade de “responsáveis”. Tampouco se pode deixar de respeitar 

os princípios do contraditório e da ampla defesa que, no caso da execução, se 



viabilizam pela oportunidade, ao executado, de interposição de embargos ou 

apresentação de exceção de pré-executividade. 

Vale dizer que nosso posicionamento parece condizer com os propósitos do 

legislador, revelados, por exemplo, no Projeto de Lei n. 2.426/2003, de autoria do 

Deputado Federal Ricardo Fiúza, buscando regulamentar o art. 50 do Código Civil. É 

de se verificar que o Projeto em questão prevê que ocorra a desconsideração em 

caráter incidental, a requerimento, bem como a oportunidade de defesa ao sócio ou 

administrador que deverá sofrer seus efeitos. Esperamos a rápida tramitação do 

Projeto, que haverá de dirimir muitas dúvidas acerca do instituto em estudo.      

 À vista de todo o exposto, podemos concluir que a correta aplicação da 

autêntica Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica – não a da “teoria menor” – 

no Processo do Trabalho, requer, basicamente: 

 

a) a inclusão, no pólo passivo da ação trabalhista – ao lado da pessoa jurídica 

–, preferencialmente em sua fase cognitiva, do sócio ou administrador que 

deverá sofrer os efeitos da desconsideração, para que ele possa exercer, 

da forma mais plena, o contraditório e a ampla defesa. Admitimos, também, 

todavia, seu ingresso na fase executória, embora ressaltando a 

necessidade, em qualquer caso, de lhe oportunizar o direito ao 

contraditório; 

 

b) expresso requerimento de desconsideração da pessoa jurídica, por parte 

do empregado, acompanhado da prova ou dos indícios substanciais de 

abuso da personalidade jurídica; 

 



c) oportunidade, à pessoa natural – sócio ou administrador da sociedade – de 

oferecer manifestação em sua própria defesa, antes do que não deve haver 

nenhuma constrição de bens; salvo, se houver razões suficientes para 

tanto, bloqueios de natureza cautelar; 

 

d) decisão judicial, amplamente fundamentada, que demonstre o 

convencimento do magistrado quanto à ocorrência de abuso, para o fim de 

estender os efeitos de certas relações jurídicas a bens particulares da 

pessoa natural. 

 

  Há de se considerar infundada, abusiva, precedente gerador de instabilidade 

no campo da atividade econômica, na livre iniciativa e no próprio ordenamento 

jurídico, qualquer determinação judicial que afronte tais requisitos. A 

desconsideração da personalidade jurídica não pode chegar ao extremo de anular a 

razão de ser das entidades morais, cuja contribuição às relações econômicas e, 

conseqüentemente, à existência do próprio trabalho, é inequívoca. Apenas quando 

efetivamente caracterizado o abuso de direito, a fraude perpetrada pelo sócio ou 

administrador, disfarçada de ato da pessoa jurídica, é que deve ser levantado o véu 

desta para, em relação ao ato específico, punir-se o responsável, mediante a 

constrição do respectivo patrimônio. 

Quando a praga ameaça a plantação, de onde se tira o alimento, o agrotóxico 

é, por certo, necessário. Mas não se pode perder de vista que uma dosagem 

excessiva pode matar a própria plantação.  Tenhamos, assim, a Disregard Doctrine 

como o “agrotóxico”, que há de repelir a existência das “pragas” no âmbito das 

pessoas jurídicas. Sua aplicação deve, porém, ocorrer na “dosagem certa”, sem 



abusos, estritamente de acordo com as “instruções e recomendações do fabricante”. 

Do contrário, o “remédio” corre o risco de se transformar em ameaça ao que se quer 

proteger. Nesse sentido, não se olvide que a pessoa jurídica, enquanto maior 

responsável pela livre iniciativa, é a fonte mais abundante do próprio trabalho que, 

ao seu turno, constitui o grande meio de realização da dignidade humana.          
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