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RESUMO 
 

As aspirações daqueles que buscam a prestação jurisdicional através do 

Estado - Juiz, encontram-se na efetividade dos reclames da reparação do direito 

violado ou da proteção do direito ameaçado. Neste trabalho busca-se fazer uma  

breve análise da execução dos julgados, que representa entrave na efetividade do 

cumprimento do dever - Estado. Parte-se da preeminência do Império Romano onde 

se desenvolveu o direito e estabeleceram-se diretrizes que até hoje servem de 

sustento à realidade jurídica. Segue-se com o estudo da pessoa jurídica, como 

sujeito de direito e como unidade de imputação de direitos e deveres, visando à 

reparação pecuniária ao dano patrimonial diretamente por quem provocou a lesão. 

Na responsabilidade objetiva fundamenta-se a aplicação da teoria Disregard 

Doctrine, assentando-a como critério para desestimar o poder de controle societário. 

Tem-se posto à margem a personalidade jurídica, para permitir a responsabilização 

do sócio, evitando resultados injustos e danosos. No âmbito do direito do trabalho, a 

falta de  efetividade dos julgados é mais grave, envolve créditos alimentícios. 

Desvios comerciais dos sócios não podem prejudicar o trabalhador, daí a aplicação 

da desconsideração da pessoa jurídica, participando ou não o sócio da relação 

processual de cognição; antecipação da responsabilidade dos sócios quando há 

falência; atuação de Juízes específicos para a execução,  dentre outros,  com o 

escopo de efetivação da prestação jurisdicional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



RÉSUMÉ 
 

 Lês aspirations de ceux qui recherchent l’intervention juridictionnelle par le biais de l’État-

Juge se retrouvent dans le nombre effectif des demandes en réparation du troit violé ou dans 

la protection du droit menacé. Nous nous proposons de faire une brève analyse de l’exécution 

des décisions qui représente une entrave au caractère effectif du respect du devoir-État. Nous 

sommes partis de la prééminence de l’Empire romain dans lequel se sont développées et 

établies des lignes directrices sur lesquelles la réalité juridique s’appuie encore aujourd’hui. 

Nous poursuivrons avec l’étude de la personne morale, en tant que sujet de droit et en tant 

gu’unité ayant des droits et des devoirs en visant la réparation pécuniaire du dommage 

patrimonial, directement par celui qui a causé le dommage. La responsabilité objective sur 

laquelle se fonde l’application de la théorie “Disregard Doctrine” (Doctrine de 

l’inobservation), devient un critère d’omission du pouvoir de contrôle de la société. La 

personnalité morale a été mise de côté pour permettre la responsabilisation de l’associé et 

éviter ainsi dês résultats injustes et sources de dommages. Dans le cabre du droit du travail, 

l’absence d’application des décisions est plus grave, car elle concerne des crédits alimentaires. 

Les détournements commerciaux des associés ne peuvent pas porter préjudice aux salariés, 

d’où l’application du principe de la non-considération de la personne morale, que l´associé 

particine ou non-considerátion de la personne morale, que l’associé participe ou non de la 

relation processuelle de cognition; anticipation de la responsabilité des associés en cas de 

faillite; action des juges de l’exécution, entre autres, afin d’examiner le caractère effectif de la 

prestation juridictionnelle.   
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INTRODUÇÃO 

 
 Em face dos novos fenômenos sociais e das novas classes de 

necessidade, a função jurisdicional executiva passa por crise gravíssima, 

comprometendo a generalizada aspiração por efetividade. Neste contexto torna-se 

inquestionável a conscientização da população quanto aos seus direitos. Isso traz o 

aumento da demanda pelos serviços jurisdicionais, o que leva a população a exigir 

rápida evolução no preparo dos órgãos estatais destinados à solução dos conflitos 

de interesses.  

O sistema judiciário atual está despreparado para resolver os desafios 

permanentes do processo de “conhecimento”, e no âmbito dos direitos já 

reconhecidos, particularmente da execução, a situação é mais grave, pois, constitui 

campo em que a falta da efetividade compromete a ordem jurídica. 

Superada a demanda do conhecimento, lenta e incerta, o vitorioso 

constatará a inutilidade dos esforços porque outra demanda o aguarda, ainda mais 

demorada e complexa, postergando sua almejada satisfação. 

Inúmeros processos que tramitam na justiça do trabalho têm concluído a 

fase de conhecimento, onde são declarados os direitos das partes, após uma 

provocação ao Estado, através do seu Poder Jurisdicional, mas não se consegue 

efetivar a execução. 

Após as declarações dos direitos das partes, através da sentença líquida 

ou a ser liquidada, inicia-se a via crucis da parte que obteve a tutela jurídica. 

Geralmente, a via crucis, decorre de atos da parte compelida a dispor do 

seu patrimônio para cumprir a obrigação determinada pelo Estado-Juiz, buscando, 

incessantemente, conduzir o processo de forma desestimulante, para que não se 

veja efetivado o direito declarado no processo de conhecimento. São esses 
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percalços que nos impulsiona para a pesquisa e para o estudo da efetividade do 

processo de execução no âmbito da Justiça do Trabalho.  

Não se pode negar que as modificações na órbita legislativa vêm 

imprimindo uma nova fisionomia para o processo civil, comprometido com a 

celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. A introdução no cenário legislativo 

pátrio da ação monitória, da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e o 

aperfeiçoamento de alguns institutos, como litigância de má-fé e do agravo, 

ofereceram aos operadores do direito instrumento legais, para que o procedimento 

seja mais célere. 

No processo do trabalho houve muitas inovações, a exemplo da Lei 9.957, 

de 12 de janeiro de 2.000, a qual instituiu o procedimento sumaríssimo, simplificando 

o procedimento previsto pela Consolidação das Leis Trabalhistas.  

Em 13 de janeiro de 2000, foi publicada a Lei nº 9.958, de 12.01.2000, que 

alterou e acrescentou artigos à Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo dentre 

outros, sobre as Comissões de Conciliação Prévia e permitindo a execução de título 

executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho. 

A Lei nº 9.958/2000 ampliou o rol de títulos executivos trabalhistas. Além 

das decisões e dos acórdãos que são títulos executivos judiciais, constituem títulos 

executivos extrajudiciais os termos de ajustes de conduta firmadas perante o 

Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as 

Comissões de Conciliação Prévia. 

Constata-se que, recentes alterações legislativas, apenas cuidaram de 

incrementar o volume de demandas na execução trabalhista, o alargamento da 

Competência da Justiça do Trabalho para executar ex officio créditos previdenciários 

(art. 114, parágrafo 3º, da Constituição Federal, acrescentado pelo Emenda 
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Constitucional 20/98 e Lei 10.035/2000). Tais medidas buscam resolver em parte o 

problema da morosidade processual no âmbito da Justiça do Trabalho; persiste, a 

lentidão no processo de Execução. 

É certo decidir com celeridade, mas também é necessário tornar efetivo o 

comando emergente da coisa julgada. Mais desalentador para o reclamante do que 

perder a demanda é demorar a receber a importância a que tem direito. Em sua 

maioria as demandas são de natureza alimentar, o que conduz a uma angústia 

justificável daqueles que por ela são acometidos, sobretudo o hipossuficiente.  

Embora seja marcado pelos princípios da celeridade, oralidade e 

simplicidade, o processo trabalhista na sua fase cognitiva, quando obedecidas às 

normas a ele referentes, consegue declarar o direito de cada demandado. 

 O poder jurisdicional busca através do Estado-Juiz, não apenas declarar 

os direitos das partes integrantes do litígio, mas também a tornar efetivo o seu 

direito, e esta só ocorre com a reparação do direito violado ou a proteção do direito 

ameaçado. Assim, decidida a ação e esgotadas as possibilidades recursais, inicia-se 

o moroso e acidentado caminho da execução.  

Nesse trabalho pretende-se uma contribuição para o processo de 

execução trabalhista através da demonstração da necessidade de muni-lo com 

inovações procedimentais visando à satisfação completa e célere dos créditos 

oriundos dos títulos judiciais, assegurando efetivamente os direitos que venham a 

ser atribuídos mediante o processo de conhecimento. 

A matéria não é de fácil solução, e exige uma interpretação sistêmica, 

devendo o Magistrado, em cada caso, examiná-lo em todos os seus aspectos, 

porque o Contrato de Trabalho é individual, e só encontrarão as barreiras do direito 

adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. 
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Uma das questões que atormentam os operadores do direito, diz respeito 

à possibilidade do afastamento momentâneo da personalidade jurídica da 

sociedade, para alcançar diretamente a pessoa do sócio, responsabilizando-o de 

forma solidária ou subsidiária.  

Em se tratando de grupo econômico não se faz necessário que conste do 

título executivo judicial, como devedor, o responsável solidário integrante do grupo 

econômico, para que possa ser responsabilizado solidariamente na execução dos 

julgados.  Os bens do sucedido podem ser penhorados, sendo o detentor da 

garantia da satisfação dos créditos trabalhistas da empresa da qual era proprietário.  

E, ainda, no que diz respeito a desconsideração da pessoa jurídica. 

(disregard of entity), deve a Justiça do Trabalho despir-se de conceitos trazidos do 

processo comum, e retornar sua atenção a dispositivos legais próprios que 

autorizam a desconsideração da pessoa jurídica do empregador nas hipóteses de: 

Abuso de direito; excesso de poder; infração da lei; fato ou ato ilícito, violação de 

estatutos ou contrato social; falência; estado de insolvência; encerramento ou 

inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração; hipóteses em que a 

personalidade da pessoa jurídica seja, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento 

de prejuízos causados aos trabalhadores; 

A inevitável amplitude do tema e os estreitos limites desta dissertação 

impõem, todavia, uma delimitação temática. A limitação justifica-se em face da 

própria natureza do processo executivo, cujo principal produto visa obter 

transformações materiais que satisfaçam o direito do exeqüente que utiliza os 

instrumentos jurídicos disponíveis para outorgar a plena realização. Daí a opção em 

dividir esse trabalho em três capítulos.  
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O primeiro capítulo intitulado “A Execução dos Julgados” inicia com  breve 

histórico da execução, conceitos, princípios; execução contra pessoa física e 

jurídica; examinando o desenvolvimento procedimental, a autonomia patrimonial 

existente entre pessoa jurídica e as pessoas físicas que a compõem,  vez que a 

constituição da pessoa jurídica não pode representar incentivo à fraude e 

acobertamento de artifícios legais com o objetivo de permitir sejam frustradas as 

tentativas de compeli-la a cumprir as obrigações a que ficou sujeita; 

No segundo capitulo, ”Execução Trabalhista”, faz-se a análise da questão 

da responsabilidade dos sócios na execução trabalhista; questiona-se se a 

desconsideração da pessoa jurídica é instituto válido no ordenamento jurídico para 

possibilitar o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária dos 

sócios; como garantir a executibilidade da sentença frente ao patrimônio do 

empregador; a responsabilidade da pessoa jurídica, objetivando a efetividade dos 

direitos empregados que se encontram frente à frente com a sociedade, com ela 

travando relações jurídicas, e se vêem em determinado momento impossibilitado de 

acionarem em Juízo os verdadeiros responsáveis, que encontram-se protegidos sob 

o “manto” da pessoa jurídica; 

O capítulo terceiro enfoca os “Entraves da Execução Trabalhista e 

Proposta de Solução  para Maior Efetividade do Processo “, de forma a garantir ao 

trabalhador os direitos decorrentes da relação trabalhista, fazendo valer o preceito 

Constitucional inserto no art. 1º, III, da Carta Magna, a dignidade da pessoa humana. 

 Este trabalho se inspira dentro dos limites naturais da autora, 

baseando-se em uma pesquisa técnica objetiva, através do estudo doutrinário, 

estatística, textos monográficos, artigos e jurisprudências, sobre a efetividade das 

decisões trabalhistas, através do processo de execução, uma vez que o simples 
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julgamento da causa, embora haja uma parte vitoriosa, não implica necessariamente 

a solução efetiva do litígio com a concreta reparação do direito violado ou 

ameaçado. 
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CAPÍTULO I 

 

A EXECUÇÃO DOS JULGADOS 

 

 

1.1 Breve Histórico 

 

Para que seja possível a análise da efetividade do comando sentencial, 

necessário se faz, também, uma noção do meio utilizado para “forçar o indivíduo ao 

cumprimento da norma abstrata já concretamente realizada”1. 

Com os primórdios da organização social, a necessidade de parâmetros 

fez-se importante para uma maior e melhor convivência entre os membros de cada 

grupo. Tais parâmetros desenvolveram-se em regras e leis, acompanhando o 

incremento em todos os setores da sociedade. 

Com tais evoluções, a fragmentação das áreas de atuação das leis tornou-

se indispensável, dando origem a várias tendências no âmbito do direito. 

Humberto Theodoro Júnior registra que, nos primórdios, nem sequer havia 

um processo regular de execuções, como hoje se conhece. O vencido na ação 

realizava o direito reconhecido em seu favor ex-próprio Marte, agindo inclusive 

fisicamente sobre a pessoa do devedor, que podia até ser reduzido à condição de 

escravo do credor2. 

José Xavier Carvalho de Mendonça examinando a questão do 

crudelíssimo primitivo direito romano, afirma que o devedor podia possuir casa, 

                                                 
1 PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista. São Paulo: Ltr, 1998, p. 07. 
2 ALMEIDA Júnior, Humberto de. Processo de execução. São Paulo: Universitária de Direito, 1983, p. 
03. 



                                                                                                                17

campos, escravos, gado e dinheiro; e ao credor não era lícito em nada disso tocar. A 

pessoa do devedor constituía a garantia única dos credores3. 

Os primeiros movimentos do sentimento do direito lesado constituíam uma 

violenta reação contra a injustiça causada, na defesa privada e na vingança, e a 

execução versava unicamente sobre a pessoa do devedor. 

No curso de toda a história de Roma, partindo do sistema das legis 

actiones, passando pelo período formular, até atingir a extraordinária cognitio, 

verificam-se inúmeras transformações religiosas, políticas e sociais.  Relativamente 

ao processo, não é possível, todavia, separar com nitidez esses três períodos. 

Para o exame da eficácia do processo de execução, necessária se faz 

uma breve análise do processo no período das legis actiones até o período formular, 

cuidando-se da evolução dos meios executivos utilizados nos dois períodos. 

Paulo Henrique dos Santos Lucon, em sua dissertação sobre os 

Embargos à Execução diz que a legis actiones eram reservadas somente aos 

cidadãos romanos, dotados de capacidade processual e submetidos a um 

procedimento oral, extremamente solene, ritual4. 

Nesse período, as partes, com o fim de resolver a questão, compareciam 

perante o magistrado – de início, o rei, depois o pretor ou o cônsul – e este 

examinava se a pretensão estava prevista em lei expressa. Se reconhecia a tutela, o 

magistrado em seguida ouvia o réu, que poderia negar, confessar ou se calar diante 

da pretensão do autor. Se o réu confessava ou se calava, o magistrado adjudicava o 

bem ou o direito do autor; iniciava-se o procedimento, organizando, assim, a 

                                                 
3 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. v. VIII. São Paulo: 
Freitas Bastos, 1938, p.13-14. 
4 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 03. 
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instância e as partes firmavam a litis contestatio, espécie de contrato no qual 

escolhiam um iudex5 para decidir. 

A intervenção do magistrado limitava-se tão-somente ao controle da 

atividade exercida pelas partes. Embora fosse ele a autoridade competente para 

ordenar a execução da sentença, caso o vencido não a cumprisse de maneira 

espontânea, fixavam-se, ainda, os termos e os limites da controvérsia. 

A etapa seguinte do procedimento era denominada apud iudicem e 

realizava-se perante o iudex o arbiter, conforme a natureza da causa, entretanto, por 

ser o iudex cidadão comum, somente o magistrado poderia executar a decisão, Seus 

principais deveres eram: estar presente ao ato, dirigir as alegações dos litigantes, 

deferir os meios de provas e decidir o litígio. 

As legis actiones executivas eram em número de cinco6: as sacramentum, 

iudicis postulacio, condictio, manus iniectio e pignoris capio. As três primeiras eram 

de cunho declaratório, e as duas últimas, de cunho executivo.  

Manus iniectio significava o ato de colocar a mão sobre uma pessoa ou 

sobre uma coisa. A Lei das Doze Tábuas continha meio de execução forçada contra 

aquele que, em uma das ações declaratórias fosse condenado a pagar determinada 

importância, e contra aquele que, na fase in iure, perante o magistrado, confessasse 

reconhecendo a pretensão do autor7.A Lei das Doze Tábuas mantiveram, assim, a 

odiosa medida da manus in jection8 contra o confessus e o judicatus, permitindo ao 

                                                 
5 O iudex era um cidadão romano escolhido pelas partes e incumbido de dar seu parecer. Por ser um 
cidadão julgando seus semelhantes seu parecer era o da opinião pública (AZEVEDO, Luiz Carlos de. 
Origem e introdução da apelação no direito lusitano. p.40) 
6 AZEVEDO, Luiz Carlos de. O direito de ser citado. São Paulo: Resenha Universitária/FIEO, 1980. 
p.100. 
7 AZEVEDO, Luiz Carlos de. Da penhora. São Paulo: Resenha Universitária/FIEO, 1994. p .29. 
8 Consistia em: “tratamento dispensado ao devedor, no direito romano primitivo. Respondia ele, 
perante os credores, inclusive, com o próprio corpo, e não apenas com o patrimônio. Dispunha a Lei 
das XII Tábuas que, passados trinta dias da condenação judicial, sem o pagamento, podia o devedor 
ser” agarrado “, permitido o constrangimento físico, e levado à presença do magistrado. Não se 
apresentando ninguém como fiador, poderia o credor levar o devedor” amarrado pelo pescoço e pés 
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credor conservar o devedor in cárcere privato, vendê-lo como Trans Tiberim, e até 

matá-lo e in partes secare9. 

A frase “partes secare” tem sido interpretada por alguns escritores como 

ficção ou ostentação de expressão. Outros se inclinam a interpretar literalmente a 

frase10. 

A pignoris capio consistia no ato de o credor apoderar-se de uma coisa do 

devedor inadimplente, com o fim de obter satisfação do seu crédito. “Vedado a 

prisão, evoluiu-se para fazer com que o devedor respondesse pela dívida com seu 

patrimônio, e não com o corpo. Conheceram então os romanos um período em que, 

apesar de facultado a apreensão do patrimônio do devedor, dele não se podia 

dispor, embora pudesse o credor destruir os bens.”11  

Com o passar dos tempos, esse rigor foi modificado pela Lei Poetelia 

Papiria12, influenciado pelo direito pretoriano que somente teve verdadeiro 

desenvolvimento depois que a Lei AE butiá derrocou as actiones legis, substituindo-

as pelo sistema formular. 

Sob o domínio do processo formular, entre os meios de execução 

forçados, além da detenção pessoal do devedor, contavam-se: a bonorum sectio, 

                                                                                                                                                         
com cadeados com peso até o máximo de 15 libras “. Durante sessenta dias permanecia preso. E, 
durante esse tempo, seria conduzido, em três dias distintos, à feira, fazendo-se ali o pregão de seu 
débito. Não surgindo quem quisesse pagar por ele, podia o credor matá-lo ou vendê-lo como escravo. 
Se vários os credores, lícito seria esquartejá-lo, repartindo-se entre eles as diversas partes do corpo”.   
(PAULO, Furtado. Execução. São Paulo: Saraiva, 1985, p.08). 
9 Poder de vida e morte do credor sobre o devedor insolvente, ou de seu esquartejamento pelos 
credores concorrentes (in partes secare). 
10 “Embora conste do texto da Lei das XII Tábuas, não é admitido por muitos romancistas como um 
real e efetivo meio de execuções, assumindo apenas um sentido místico. Outros, porém, insistem em 
ver nas expressões particulares uma regra concreta, para ser aplicada em toda sua extensão. Mas 
numa outra opinião os autores estão concordes em que a história, nas crônicas latinas, não registra 
nenhuma casa de aplicação de norma tão cruel”. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 12-13). 
11 FURTADO, Paulo. Execução. Op. cit. p. 08. 
12 No ano de 428 a.C., não se precisando bem a data, surgiu a Lex Poetelia Papiria, pela qual foi 
abolida a manus infectio. Ela tornava o devedor inadimplente, independente de julgamento ou 
confissão, nexus, submetido ao credor. Fortalecia-se, pelas novas regras, a atuação do magistrado, 
proscrevendo a execução extrajudicial que o direito primitivo admitia os bens de devedor e não o seu 
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privativa do erário público contra os seus devedores, a bonorum vendítio, execução 

sobre a totalidade do patrimônio de devedor13, a bonorum, variante da execução 

patrimonial em que não se afetava a totalidade dos bens do condenado, mas 

somente aqueles que fossem suficientes ao pagamento da dívida14, e os pignus in 

causa judicati captum, ou simplesmente pignus judicale ato de o credor apoderar-se 

de uma coisa do devedor inadimplente, com o fim de obter a satisfação do seu 

crédito15. 

Nos últimos tempos da república romana, o pretor, com a extraordinária 

faculdade de confirmar, suprir e corrigir o direito civil, admitira vendítio bonorum16 

entre os meios de execução forçada das sentenças condenatórias, tendo por objeto 

o pagamento de certa soma em dinheiro. 

Ao final ocorria a venda dos bens para proporcionar o pagamento, através 

do vendítio bonorum, objetivando a alienação dos bens do devedor, tornada pela lei 

a garantia dos credores17. Essa prática, todavia, prestou-se a muitas fraudes, 

surgindo, a missio in bono, que sob a supervisão e controle do pretor, era permitido 

ao credor imitir-se na posse do patrimônio do devedor, mediante petição ao pretor, 

podendo tal pedido ser apresentado por um ou mais credores, os quais, munidos de 

sentença, procuravam o magistrado que, causa cógnita, autorizava, por decreto, a 

missio in bono, procedendo depois à venda determinadas formalidades. A decisão 

                                                                                                                                                         
corpo, passa a constituir a garantia dos credores (REQUIÃO, Rubens, Curso de direito falimentar, Op. 
cit., p. 17. 
13 LUCON, Paulo Henrique dos Santos, Embargos à execução, Op. cit.  p  .21. 
14 ibidem., p.24. 
15 ibidem., p.12. 
16 Institui-se com Rutilio Rufo, a bonorum vendito. Com esse sistema os bens do executado eram 
alienados a uma pessoa, considerada por ficção semelhante ao sucessor-herdeiro, que os recebendo 
se obrigava a pagar aos credores, oferecendo-lhes um determinado rateiro, em percentual, para 
satisfação dos créditos. 
17 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, Op. cit.  p.  7. 
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do magistrado, concedendo a missio in bono dependia da confissão da dívida, da 

fuga ou ausência do devedor.  

A missão não despia o devedor da propriedade nem da posse dos seus 

bens: privava-o apenas da administração, que passava ao curator, nomeado pelo 

magistrado. O patrimônio do devedor constituía um penhor em benefício dos 

credores. Esse processo obrigatório, preliminar da venditio bonorum, tomou a 

designação específica de missio in possessionem para diferenciar-se das outras 

missiones. E representava não só a introdução ao concursus creditorim, como 

também alta medida conservatória de direitos, impediente de desvio e abusos. 

Desaparecendo o devedor, pela fuga ou banimento, ocorria o 

desapossamento de seus bens (missio in bono). Eram custodiados pelo credor, para 

posterior venda (bonorum venditio), sob as ordens e controle do magistrado18. Se o 

decreto da missio in bono não vinha seguido da venditio, impunha-se a necessidade 

de o credor zelar e administrar o patrimônio do devedor desapossado. A seguir, os 

credores deveriam anunciar publicamente a arrecadação dos bens, por um edital 

afixado na frente da casa ou do local da atividade do devedor, exigência que perdura 

até os dias atuais. Era o libeli. Dessa forma,  preparava-se a venditio. 

Tomadas essas providências e decorrido o prazo de trinta dias, se fosse 

vivo o executado: e, de quinze dias se falecido, o pretor convocava os credores, que 

então elegiam um magister estabelecendo as regras de venda. Essas condições e o 

processo da venda eram submetidos à aprovação da assembléia dos credores e 

depois publicados para conhecimento de terceiros. 

Dessa lex constava o quadro ativo e passivo de devedor, a indicação dos 

bens e dos créditos, dos privilégios e a percentagem que o adquirente deveria pagar 

                                                 
18 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, Op. cit.  p. 9. 
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a cada um dos credores. No dia designado para a venda, o magister adjudicava os 

bens ao comprador, que oferecesse a mais alta percentagem. Era uma espécie de 

venda pública. 

Essa espécie de liquidação não evitava que o devedor fosse marcado com 

a nota de infâmia19 que vinha pesar sobre o devedor insolvente, e só se libertava de 

todos os efeitos da venditio bonorum, depois de pagos integralmente os credores. 

Uma lei de Adriano agravou os efeitos da nota-- infâmia, mandando que aos 

espetáculos públicos fossem levados os dococtores, para ser calamidiati, o que na 

linguagem grega significava: expostos ao risco, ao escárnio. 

Essas penas mais tarde foram julgadas insuficientes para refrear a fraude. 

Daí, nos tempos de Valentiano  estabeleceu-se a pena capital, mantida também em 

outra lei de Graciano20. Ao lado desse processo, porém, surgiu outra modalidade, 

destinada ao devedor infeliz, cuja impossibilidade de pagar não advinha de 

truculência ou improbidade. Vinha do infortúnio em seus negócios: era o bonorum 

cessio  cujo procedimento teria surgido nos princípios do Império, regulado na Lex 

Julia. Permitia essa lei que o devedor insolvente, sem culpa, abandonasse seu 

patrimônio aos credores, para saldar suas dívidas. 

Com o cessio, o devedor dava cabal demonstração de não ter pretendido 

prejudicar seus credores, evitando a execução e a imposição da infâmia. Os bens 

cedidos eram vendidos em massa, mas, posteriormente, foi permitido ao curator, 

que administrava a venda dos bens, que o fizesse em todos os lotes (bonorum 

distractio).  Em seguida deveria repartir aos credores  o  produto da venda,  segundo  

                                                 
19 Perdia seus direitos civis, sendo considerado como se morto fosse. Aplicava-se essa sanção 
também ao devedor que se foragia em outras terras (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, 
Op. cit. p. 08-09). 
20 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, Op. cit.  p.  17. 
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classificação dos créditos feita pelo magistrado aos que tivessem provado 

regularmente os seus direitos e privilégios. A cessão podia ser feita tanto pela via 

judicial como pela extrajudicial ou amigável. 

A messio in prossessionem e bonorum cessio, envolvendo vários 

credores, davam origem a seu tratamento conjunto, tendo em vista os privilégios ou 

não, no concursum creditorum. 

Ainda no período-formulário, havendo desobediência por parte do devedor 

ao chamado do pretor, admitia-se que o credor apreendesse bens imóveis 

pertencentes ao devedor, forçando-o a pagar a quantia devida por dívida 

anteriormente contraída e não-saldada. Não sendo feito o pagamento dentro de 

determinado prazo, ao credor era facultado destruir o bem ou adjudicá-lo para si, 

satisfazendo o crédito: era o pignoris capio21. 

A divisão das funções judiciárias entre o magistrado teve o seu marco nos 

dois primeiros períodos da história de Roma, sendo que esse determina as 

conseqüências dos fatos alegados pelo demandante e pelo demandado, e o Juiz, 

que conhece as alegações das partes, aplica o previamente exposto pelo 

magistrado, decidindo em definitivo. 

A grande diferença entre a extraordinária cognitio e o ordo iudiciorum 

privatorum (período da lei e formulário) está na supressão das duas faces, a in iure e 

a apud iudicem, por uma unidade do processo. Nesse período, a aplicação do direito 

era somente feita por um funcionário. O juiz agora dirige o processo do início ao fim, 

como funcionário do Estado, representante do Imperador; organiza a instância, 

examina as provas, profere o julgamento, executa a sentença22. 

                                                 
21DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, São Paulo, Malheiros, 1993. p. 42 
22 AZEVEDO, Luiz Carlos de. Da penhora, Op. cit., p. 51. 
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Na extraordinária cognitio, ao lado da actio iudicati, havia também outra 

forma executiva, denominada pignus in causa iuicati captum, evolução da bonorum 

venditio. Assim, os apparitores, auxiliares do magistrado, apreendiam algum bem do 

devedor suficiente ao pagamento do débito. Ao contrário do que ocorria na missio in 

bono, não eram apreendidos todos os bens do devedor, mas, apenas os 

necessários para cobrir o valor exigido pelo credor, por força da condenação.Havia 

uma ordem a ser observada na alienação dos bens que podiam ser apreendidos no 

procedimento da pignus in causa iudicati: primeiramente, os móveis (escravos ou 

dinheiro), depois os imóveis e por fim os direitos do devedor. Com Justiniano, a 

bonorum  vendítio  foi  ampliada, passando a ser utilizada na execução coletiva, 

enquanto a pignus in causa iudicati, na execução singular.23 

Somente ao tempo dos imperadores, a medida passaria a ser concedida 

com a nomeação de um bonorum curator, que exercia a administração dos bens do 

devedor e os vendia (bonorum distratio), distribuindo o preço se houvesse mais de 

um credor24. 

Com a invasão dos povos germânicos, a utilização do avançado direito 

romano é abalada. Conquistas de pensamento jurídico são inicialmente desprezadas 

pelos bárbaros, conhecidos pelo grande individualismo e desconhecimento do 

conceito de autoridade. Cuidavam os membros dos diversos clãs germânicos de 

conservar os seus próprios direitos, defendendo-os pessoalmente. Ao contrário do 

direito romano, o credor não se dirigia a um terceiro, à autoridade pública ou 

particular, para o exame imparcial de suas alegações. Também, a força era 

                                                 
23 DINAMARCO, Execução civil. Op., n. 14,  cit. p. 48-9. 
24 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução, Op. cit. p.29    
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empregada como meio de solução dos litígios25. O meio utilizado para reparar as 

ofensas era a execução corporal ou patrimonial, através da penhora privada26. 

Diante de tais relatos, verifica-se a real e direta influência que o direito 

romano exerceu, através das instituições medievais que o acolheram, em grande 

parte, no direito moderno. O desapossamento dos bens do devedor, a concorrência 

dos credores disputando preferência ou rateio, a arrecadação dos bens postos sob a 

administração do magister ou curator, a venda pública dos bens sob a supervisão do 

magistrado e tantos outros procedimentos são técnicas de direito substancial e de 

direito formal, que perduram nos modernos processos de execução. 

 De outro lado, observa-se a gradativa humanização da execução do 

período das ações da lei, passando pelo período-formulário, até a cognitio extra 

ordinem, com a possibilidade cada vez maior de o devedor participar de um 

processo em contraditório. Da violenta execução pessoal passa-se à satisfação do 

crédito por meio da execução sobre o patrimônio do devedor. Essa passagem se dá 

na medida em que organizações semelhantes ao que viria a ser o Estado moderno 

se consolidavam e o poder de fazer cumprir o direito se jurisdicionalizava em 

pessoas, por assim dizer, investidas desse poder. 

A evolução mostra-se ainda mais importante, quando, em momento 

ulterior, através da bonorum distractio, a execução atinge tão-somente bens 

suficientes ao pagamento do débito. Gradativamente, passou a haver uma saudável 

e justa proporcionalidade entre a obrigação devida e os atos executivos destinados 

ao seu cumprimento. 

Gradativamente, o método de execução foi-se aprimorando até que 

finalmente assemelhou-se ao sistema atual com a pignus ex causa judicati capium, 

                                                 
25 AZEVEDO, Luiz Carlos de. O direito de ser citado, Op. cit., p.166-167. 
26 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução, Op. cit.  p. 30. 



                                                                                                                26

introduzida por Antônio Pio. Dessa forma, impedia-se a apreensão de bens do 

devedor, superiores à estrita satisfação da obrigação devida. 

Com o progresso da sociedade, almejava-se suprimir a autotutela, traço 

característico do sistema jurídico dos povos bárbaros. O importante era estabelecer 

uma nova ordem, impedindo a execução privada. Assim, duas concepções 

antagônicas, a do direito romano de repetição do procedimento para satisfação do 

crédito reconhecido por sentença e a do direito dos povos bárbaros de atuação das 

decisões pela força aos poucos vão compatibilizando-se, permitindo a criação de 

novos institutos jurídicos capazes de propiciar a tutela de direitos em menor espaço 

de tempo. 

A partir do século XIII, a execução por officium iudicis constitui uma 

solução destinada a agilizar a realização de atos práticos, logo após a sentença 

condenatória. A execução realiza-se como mero prosseguimento do processo, 

sendo desnecessária a propositura de nova demanda, com a citação da parte 

vencida. Através dela estava parcialmente resolvido o problema da necessidade de 

agilidade do processo, uma vez que às partes eram outorgados meios mais eficazes 

destinados à consecução de seus direitos. 

Por outro lado, a atividade jurisdicional surge como instrumento eficaz 

contra o arbítrio e a opressão, tendo como origem: o abandono da autotutela com a 

organização e estruturação do Estado; a nova execução forçada, que teve como 

alicerce o empenho de abandonar as formas germânicas e bárbaras por meio da 

penhora realizada através de uma autoridade privada, juntamente com os 

crescentes estudos do direito romano; sem contar com o relevante papel da Igreja, 

que foi buscar no direito romano a sua fonte oficial e de inspiração do direito 

canônico. 
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A litigiosidade das partes juntamente com a ganância de dinheiro dos 

julgadores favorece a extrema lentidão do processo romano-canônico, que se tornou 

exasperante. A demora na efetivação da prestação jurisdicional está longe, contudo, 

de ser um problema atual e serviu de justificativa para a instituição da execução 

provisória. 

Assim, o direito português, por influência do direito romano, considerava 

não ser possível a realização de atos executivos sem título hábil. A regra geral da 

nulla executio sine titulo fez-se presente também em todo o sistema jurídico 

português das Ordenações, o que impedia a execução antes do trânsito em julgado 

da sentença. 

Como o direito português, o direito brasileiro sempre entendeu ser 

excepcionalíssimo proceder-se à execução sem título executivo definitivo julgado da 

sentença. Isso não impediria, contudo, que, em determinados casos, fosse possível 

proceder-se à execução provisória da sentença antes mesmo da formação da coisa 

julgada. 

Já no âmbito dos conflitos do trabalho, os primeiros órgãos criados para 

solucioná-los possuíam atribuições, apenas, à aplicação sobre situações específicas 

e peculiares. Não integravam o judiciário, sendo meros departamentos do Executivo 

sem poderes para fazer cumprir as decisões. 

O processo de execução, com suas regras próprias, visa à celeridade 

processual e concentração de atos. Todavia, suas deficiências conduzem a uma 

procrastinação do processo, em razão da utilização subsidiária de normas estranhas 

aos fins específicos, distanciando-se da sua efetividade. 

Seguindo essa problemática, José Augusto Rodrigues Pinto conclui que o 

processo executório trabalhista, tolhido nas suas nascentes pela falta de 
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competência para fazer cumprir, pelos órgãos que as proferissem, suas decisões 

nos dissídios do trabalho, passou a sofrer das seguintes seqüelas danosas à sua 

perfeita sistematização27: 

 atrofia evolutiva, comparativa com o processo de 

conhecimento; 

 ausência de formação de um sistema completo de normas 

próprias; 

 utilização de regras formais adaptadas a sistemas 

processuais diversos. 

Atualmente a Consolidação Trabalhista no seu Capítulo V, Seções I a V, 

regula a execução no processo do trabalho, encerrando as suas disposições na 

Seção V com a execução por prestações sucessivas. E estabelece: 

“Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não 

tenha havido recurso com efeito suspensivo, e os acordos, quando não 

cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério 

Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as 

Comissões de Conciliação Prévia serão executados pela forma 

estabelecida neste capítulo.” 

Só tem aplicação, contudo, o Código Processo Civil e normas dos 

executivos fiscais, se for omisso o processo da referida Consolidação. 

 

1.2 Conceito e Princípios Reitores da Execução 

 

Para poderem conviver em sociedade, os cidadãos submetem-se a 

determinadas normas de conduta que são de várias ordens (morais, religiosas, de 

                                                 
27 PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista. Op. cit., p. 21. 
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bons costumes etc.). A mera existência de tais normas, no entanto, não é suficiente 

para garantir a estabilidade comunitária. Daí, serem impostas normas de caráter 

obrigatório e indiscutível pelo grupo social organizado – Estado. Essas normas de 

caráter coativo, que vincula todos os seus componentes, são chamadas de normas 

jurídicas28. 

A coatividade dessas normas jurídicas manifesta-se por meio de sanções, 

medidas impostas pelas leis como conseqüência da inobservância dos imperativos 

jurídicos, visando assim restabelecer o equilíbrio que foi alterado pelo 

comportamento ilícito do indivíduo. 

Rosalina Pereira, ao escrever sobre o conceito e meios de execução, 

afirma que a ordem jurídica não seria eficaz se não houvesse um aparelhamento 

destinado a obter coativamente a obediência a seus preceitos. Por isso, as normas 

jurídicas caracterizam-se por sua imposição coativa; essa coatividade da ordem 

jurídica manifesta-se pela sanção29. 

As medidas traçadas pelo ordenamento jurídico permitem interferir na 

esfera de autonomia do indivíduo fazendo cumprir efetivamente a regra de direito. 

Ressalta-se que podem ser aplicadas independentemente da concordância do 

cidadão responsável pela situação concreta, desde que transgredida a norma. 

A sanção tem dupla finalidade: de um lado ela procura restabelecer o 

equilíbrio perturbado pelo comportamento ilícito da pessoa obrigada, de outro lado, a 

existência das sanções opera como meio de pressão psicológica para induzir as 

pessoas obrigadas a cumprirem espontaneamente suas obrigações30. 

                                                 
28 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. São Paulo: Universitária de Direito, 1994, 
p.1. 
29 PEREIRA, Rosalina P. C. Rodrigues. Ações prejudiciais à execução. São Paulo: Saraiva, 2001, 
p.75. 
30 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1968, p.2. 
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Há várias espécies de sanções: a distinção fundamental classifica em 

sanções penal e civil. Quando a inobservância de um imperativo é produzida por ato 

ou omissão que a lei qualifica como crime, a sanção chama-se penal: é a pena. 

Quando, ao contrário, o ato ilícito é qualificado como civil, corresponde-lhe a sanção 

civil, que consiste na satisfação coativa. 

A efetividade das medidas que constituem a sanção civil é confiada aos 

órgãos judiciários e representa parte importante da função judiciária ou jurisdicional.  

Esta função não consiste só em julgar, isto é, declarar qual seja a regra 

jurídica concreta estabelecida pelo direito para regular o caso submetido a 

julgamento, mas também em efetivar a regra sancionadora de inadimplemento. 

A atividade desenvolvida pelos órgãos judiciários para dar a atuação à 

sanção recebe o nome de execução; em especial, execução civil é aquela que tem 

por finalidade conseguir, por meio do processo e sem concurso da vontade do 

obrigado, o resultado prático a que tendia a regra jurídica que não foi obedecida31. 

Assim, José Augusto Rodrigues Pinto afirma que a “Execução de sentença é, pois, a 

coerção do Estado sobre o indivíduo para cumprimento de uma norma que já foi 

objeto de realização concreta pelo órgão de seu Poder Judiciário”32. 

Do ponto de vista civil, a execução é o meio pelo qual alguém é levado a 

solver uma obrigação, quer tenha sido assumida e reconhecida espontaneamente, 

quer tenha sido imposta por lei ou, ainda, por decisão judicial33. 

O processo de execução possui caráter jurisdicional, porém este caráter 

possui dois tipos distintos de atividade: 

                                                 
31  LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Op. cit. p.4. 
32 PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista. Op. cit., p. 47. 
33 LEVENHAGEN, Antônio José de Sousa. Processo de execução. São Paulo: Atlas, 1983, p.14. 
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 conhecimento e julgamento da lide (processo de cognição), tendo 

como função do juiz investigar os fatos ocorridos anteriormente e 

definir a norma que incide no caso concreto, prevalece um caráter 

intelectual; 

 atuação da sanção (processo de execução), buscando um resultado 

prático, fisicamente concreto, prevalece o caráter material. 

Para Enrico Tullio Liebman, julgamento sem execução significaria 

proclamação do direito em concreto sem sua efetiva realização prática, e, por sua 

vez, execução sem cognição poderia resultar no arbítrio mais evidente34. 

Liebman  já  advertia  que  a  execução  pode  ser  possível ou impossível, 

frutífera ou infrutífera. Ela é impossível, quando não consegue satisfazer a obrigação 

na   forma  específica,   como,   por exemplo,  nas  obrigações  de  dar,   se   a  coisa  

não  é  encontrada   no   patrimônio  do  devedor. E  a   execução é infrutífera, se  os 

bens  de  devedor  forem  insuficientes  para   satisfazer   integralmente  o  crédito do 

exeqüente. 

Assim, o processo de execução distingue-se do processo de 

conhecimento porque não visa, como este, a discutir o direito. Parte do 

reconhecimento deste, objetivando realizá-lo coercitivamente, mediante as 

providências adequadas (atuações materiais contra o patrimônio do executado). 

Levenhagen observa que de nada valeria o crédito, se o devedor da 

obrigação não a cumprisse no vencimento e se não houvesse a possibilidade  legal 

de levá-lo a cumpri-la coercitivamente. Ocorreria, então, o enriquecimento ilícito  do 

devedor ou, por outro lado, o exercício arbitrário das próprias razões, com o credor, 

                                                 
34 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Op. cit., p. 4. 
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pelas próprias mãos, procurando receber o que lhe fosse devido, circunstâncias 

essas incriminadas por lei35. 

No Brasil o processo de conhecimento é autônomo do processo de 

execução (uma vez que se admite um processo de execução sem o processo de 

conhecimento nas hipóteses de título executivo extrajudicial), deixando claro que a 

fase de execução não é acessória nem vinculada ao processo incidental de 

embargos. 

Em contrapartida, admite-se a aplicação subsidiária das regras do 

processo de conhecimento em fase de execução sempre que não forem 

encontradas regras específicas para o processo de execução conforme permissivo 

legal – CPC, art.598. 

A natureza jurídica da execução é justificada através do seu caráter de 

substitutividade, segundo a lição de Barbosa Moreira: 

Enquanto o processo de conhecimento visa à formulação, na sentença 

definitiva, de regra jurídica concreta que deve disciplinar a situação 

litigiosa, outra é a finalidade do processo de execução, a saber, atuar 

praticamente aquela norma jurídica concreta36. 

Para José Augusto Rodrigues Pinto: 

Atualmente, a doutrina converge para a conclusão de tratar-se de ação e 

processo autônomos, em relação aos conhecimentos, fundamentando-se 

em título diverso e novo do que originou a instância destinada a fazer atuar, 

em concreto, a norma abstrata e dando origem à instauração de uma outra, 

que lhe é conseqüente37. 

A concretização de um direito devidamente reconhecido mediante 

provimento jurisdicional anterior ou título dotado de eficácia executiva consiste na 

                                                 
35 LEVENHAGEN, Antônio José de Sousa. Processo de execução. Op. cit., p. 15. 
36 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novo processo civil brasileiro. Forense,1978. 
37 PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista. Op. cit. p. 15. 



                                                                                                                33

importância do processo executivo. De fato, seria inócuo para o credor o mero 

reconhecimento de seu direito, se não houvesse mecanismos aptos a torná-lo 

efetivo, para ter início o processo de execução. Existe a necessidade de que se 

repute título executivo, ou seja, transitado e julgado o instrumento da dívida38, ou 

que haja sentença com a carga suficiente de executividade. 

Assim, induvidosamente, como exercício de jurisdição que é, o processo 

de execução sujeita-se à verificação de pressupostos da existência e validade. 

Dentre esses, ressai como condição elementar de validade a existência de título 

executivo qualificado pelos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, sem os 

quais não pode a execução prosperar. 

Não obstante a particularidade da natureza do processo de execução, o 

juiz, muitas vezes em seu curso, profere juízos de valor, tratando ambas as partes 

em condições de igualdade. Isso ocorre, por exemplo, no exame dos pressupostos 

específicos dos diversos atos executivos a levar a efeito, como a penhora, nos casos 

de excesso; na avaliação, na arrematação, na adjudicação, na remissão etc. Em 

síntese, no tocante ao mérito da execução, as posições das partes são claras e 

nítidas. Nada há que acertar ou decidir em contraditório. Mas, sobre a forma de 

executar, é perfeitamente lícito o debate entre as partes, de sorte a gerar o mesmo 

contraditório que se identifica no processo de conhecimento. 

                                                 
38 Se o objeto da execução for a entrega de determinado bem, tem-se que à apreensão do bem é o 
objeto imediato, e a entrega ao credor o objeto mediato. Todavia, se o objetivo da execução é o 
pagamento em dinheiro (execução por quantia certa), o objeto imediato é a apreensão do bem e o 
objeto mediato é a transformação em pecúnia pela moeda e entrega do quantum ao credor. Em se 
cuidando de execução para entrega de coisa certa ou incerta e não existindo a bem a prestação in 
natura se converte em perdas e danos, nos termos do art. 1.056 do CC/1916. Outros bens serão 
penhorados (objeto imediato) e a transformação em pecúnia (perdas e danos) através de hasta 
pública o objeto mediato (OLIVEIRA, Antônio Francisco de. A Execução na justiça do trabalho: 
doutrina, jurisprudência, enunciados e súmulas em sintonia com a nova Constituição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1995, p.25). A Lei n. 10.406, de 10.01.2002 em seu art. 398 
acrescentou ao artigo referido, juros e atualização monetários segundo índices oficiais regularmente 
estabelecidos, e honorários de advogado. 
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Ordenamento jurídico é um composto plurivalente de normas jurídicas 

integrando e inter-relacionando-se39 e, dentro deste conjunto de enunciados, 

sobressaem-se certos valores tidos como pilastras-mestras do ordenamento. São os 

princípios que vigoram como bússolas do próprio sistema, servindo como valores 

supra-normativos, que os juspositivistas absorvem, a contragosto, do direito natural, 

a fim de resolver os problemas gerados dentro do próprio ordenamento, quando os 

mecanismos positivados existentes tornaram-se insuficientes na solução das 

antinomias presentes no sistema. 

Os princípios apresentam-se, pois, como enunciados lógicos, 

supranormativos, servindo como base de validade para as normas, necessidade e 

decorrência lógica do próprio ordenamento jurídico que não consegue resolver suas 

contradições internas através apenas de suas regras positivas. Nesse diapasão 

encontramos os ensinamentos de MIGUEL REALE: “Legislado, por conseguinte, é o 

primeiro a reconhecer que o sistema de leis não suscetível de cobrir todo o campo 

da experiência humana, restando sempre número de situações imprevistas, algo que 

era impossível ser vislumbrado sequer pelo legislador no momento da feitura da lei. 

Para essas lacunas há possibilidade do recurso aos princípios gerais do direito, mais 

                                                 
39 BOBBIO, talvez o grande jurista vivo deste fim de século, procura dar ênfase á perspectiva do 
direito como ordenamento, seguindo, como pequenas divergências o que já havia sido iniciado pelos 
teóricos da instituição, como o culto SANTI ROMANO, em sua obra O Ordenamento Jurídico (1917). 
Em sua palavra, BOBBIO, nos adverte: “que não foi possível dar uma definição do direito do ponto de 
vista da norma jurídica, considerada isoladamente, mais tivemos, mais tivemos de alargar nosso 
horizonte para a consideração do modo pelo qual uma determinada norma se torna eficaz a partir de 
uma complexa organização que determina a natureza e a entidade das sanções, as pessoas que 
devem exercê-las e a sua execução. Essa organização complexa é o produto de um ordenamento 
jurídico. Significa, portanto, que uma definição satisfatória do direito só é possível se nos colocarmos 
do ponto de vista do ordenamento jurídico.”(BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 9. 
ed.. Brasília. UNB, 1997. p. 22). Mais adiante, nesta mesma obra o mestre italiano adverte, para os 
mesmos avisados, que sua teoria, procura fazer exatamente uma revolução copernicana no modo de 
ver o ordenamento jurídico, sendo este o fundamento da vaoisidade para norma jurídica, e não o 
contrário como até então se tinha feito: “enquanto pela teoria tradicional um ordenamento se compõe 
de normas jurídicas, na nova perspectivas normas jurídicas são aquelas que venham a fazer parte de 
um ordenamento jurídico. Em outros termos, não existem ordenamentos jurídicos porque há normas 
jurídicas, mais existem normas jurídicas porque há ordenamentos jurídicos distintos dos 
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é necessário advertir que a estes não cabe apenas a tarefa de preencher ou suprir 

as lacunas da legislação”. 

Como afirmado, o ordenamento jurídico é composto, além de normas, por 

princípios que se apresentam como fundamento de validade destas normas. 

Entretanto, mesmo dentre os princípios, há alguns que sobressaem, tais como: 

 Princípio da Adequação – Na análise do regime dos meios 

executórios, resultará clara sua correlação com os bens, motivo por 

que não se distribuem ao acaso; 

 Princípio da Autonomia – Corolário da especificidade da própria função 

executiva, curial ostenta-se a autonomia do processo executivo. Ele 

constitui à parte dos processos de cognição e cautelar; 

 Princípio da Máxima Utilidade da Atuação Jurisdicional – Pode ser 

sintetizado com a célere afirmação de que o processo deve dar a 

quem tem direito tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito, 

inerente à garantia da inafastabilidade da adequada tutela jurisdicional 

(CF, art. 5º, XXXV). Esse princípio, entretanto, assume especial 

importância no processo executivo, na medida em que, neste, a 

atuação da sanção e a satisfação do credor só são corretamente 

atingidos mediante obtenção de resultados materiais, fisicamente 

tangíveis. 

 Princípio da Patrimonialidade – A execução segundo alguns 

doutrinadores, visa somente ao patrimônio do executado, todavia, a 

rigidez da patrimonialidade cede no emprego da coerção pessoal. De 

ordinário, à execução contemporânea se atribui exclusivo caráter real; 

                                                                                                                                                         
ordenamentos não jurídicos. O termo ó direito’, na mais comum acepção de Direito Objetivo, indica 
tempo de sistema normativo, não um tipo de norma”. (p. 30-31). 



                                                                                                                36

 Princípio da Proporcionalidade – Consiste que diante de uma situação 

para a qual se ponham dois princípios igualmente relevantes, caberá 

balancear os fatores concretamente envolvidos: aquele que prevalecer 

haverá de sacrificar o outro, apenas na medida estritamente 

necessária para a consecução das suas finalidades40; 

 Princípio da Realidade da Execução – Como toda execução incide 

sobre o patrimônio e não sobre a pessoa do devedor, evidencia a sua 

realidade; 

 Princípio do Título – A ação executória sempre se baseará no título 

executivo. 

Embora a execução tenha por finalidade a efetividade em prol do credor, 

segundo a norma do art. 620 do CPC: “Quando por vários meios o credor puder 

promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

devedor”. Nada mais é do que o desdobramento do princípio da proporcionalidade, 

pois, havendo a necessidade de ab-rogação de um direito em prol de outro, esta 

oneração há de limitar-se ao estritamente necessário. 

Joaquim Munhoz de Mello, em nota a Enrico Tullio Liebman, assevera 

que: 

O autor não deve ser mal interpretado quando afirma não haver contraditório 

na execução. Refere-se ao contraditório sobre o direito do credor, estampado 

no título, que só pode ser objeto de discussão em novo processo de cognição 

de caráter incidente, a que os embargos do devedor dão lugar. No âmbito do 

processo de execução, porém, possui o executado uma série de direitos e 

garantias decorrentes do princípio de que a execução deve ser pelo modo 

                                                 
40 Em sentido amplo, o princípio da proporcionalidade é a regra fundamental a que devem obedecer 
tanto os que exercem quanto os que padecem o poder. Numa dimensão menos larga, o princípio se 
caracteriza pelo fato de presumir a existência de relação adequada entre um ou vários fins 
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menos gravoso ao devedor (CPC, art. 620). Sepultando no passado os 

excessos e arbitrariedades cometidos contra o devedor – sua pessoa e seu 

patrimônio – a estrutura legal do processo de execução moderno investe o 

executado, como sujeito da relação jurídica processual, de poderes e 

faculdades que lhe permitem impedir que a execução extravase os seus 

limites e objetivos (por exemplo, arts. 651, 659, 683, 1, 685, 1, 692, 702), o 

que faz com que processualistas mais atentos identifiquem a existência de 

verdadeiro contraditório na execução. 

A discussão quanto ao mérito do crédito do exeqüente não existe no 

processo de execução. O juiz não investiga, dentro da execução, se o exeqüente 

tem ou não razão quando afirma que possui o crédito. Essa discussão já teria 

ocorrido em ação anterior, em que houve a condenação, ou acontecerá em 

embargos à execução (que constitui ação própria, geradora de processo de 

conhecimento). 

José Frederico Marques expõe a seguinte lição: 

O Juiz, no processo executivo, atua imparcialmente, por provocação dos 

interessados e entre as partes ou litigantes, às quais substitui, para dar a 

cada um o que é seu. Embora o título executivo coloque o réu ou 

executado em posição mais difícil que no processo de conhecimento, 

exerce ele, malgrado tal circunstância, o direito de defesa, a fim de impedir 

que a execução ultrapasse os limites do título em que se funda, e para 

preservar, dentro do que a lei lhe permite, os bens de seu patrimônio. Não 

se registra o contraditório dialético da cognição, mas há contraditório como 

forma do devido processo legal, em que o executado se defende, a fim de 

que a coação estatal não ultrapasse as fronteiras demarcadas na lei. O 

executado tem poderes e faculdades no exercício do direito de defesa, 

pois, embora sujeito aos atos executivos de coação, não se encontra 

                                                                                                                                                         
determinados e os meios com que são levados a cabo (BENEVIDES, Paulo. Curso de direito 
constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p.357). 
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desprovido de meios e remédios para impedir que seu patrimônio fique 

atingido mais além do que se faz imprescindível, para o cumprimento da 

prestação a que se desatendeu41 

 

1.3 Execução Contra Pessoas Físicas e Jurídicas 

 

Para o Direito, a pessoa, como feixe de deveres e faculdades jurídicas, 

não é a inapagável personalidade autêntica. Ela é a “máscara” com que nos 

apresentamos no cenário da vida social, investidos nas posições de credor, ou 

devedor.  

 Segundo W. Barros Monteiro, o vocábulo “pessoa” é oriundo do latim 

persona que, adaptada à linguagem teatral, designava máscara. Isso é assim 

porque persona advinha do verbo personare, que significava ecoar, fazer ressoar, de 

forma que a máscara era uma persona que fazia ressoar, mais intensamente, a voz 

da pessoa por ela ocultada. Mais tarde persona passou a exprimir a própria atuação 

do papel representado pelo ator e, por fim, completando esse ciclo evolutivo, a 

palavra passou a indicar o próprio homem que representava o papel. Passa, então, 

a ter três acepções:  

a) A vulgar, em que “pessoa” seria sinônimo de ser humano, porém 

não se pode tomar com precisão tal assertiva, ante a existência de instituições 

que têm direito e deveres, sendo, por isso, consideradas como pessoas, devido 

ao fato de que já existiram seres humanos que não eram considerados pessoas, 

mas escravos; 

b) A filosófica, segundo a qual a pessoa é o ente, dotado de razão, 

que realiza um fim moral e exerce seus atos de modo consciente; 

                                                 
41 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil.São Paulo: Saraiva, 1979, v.IV, 3. 
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c) A jurídica, que considera como pessoa todo ente físico ou moral, 

suscetível de direitos e obrigações. É nesse sentido que “pessoa” é sinônimo de 

sujeito de direito, sujeito da relação jurídica.42 

Para Kelsen o conceito de sujeito de direito não é necessário para a 

discrição do direito; é um conceito auxiliar que facilita a exposição do direito, de 

forma que a pessoa natural ou jurídica que tem direitos e deveres é um complexo 

desses direitos e deveres cuja unidade é figurativamente expressa no conceito de 

“pessoa”, tão somente a personificação dessa unidade. Assim, para esse autor não 

é, portanto, um indivíduo ou uma comunidade, mas a unidade personificada das 

normas jurídicas que lhe impõem deveres e lhe conferem direitos.  

A pessoa é o ser físico ou coletivo capaz de direitos e obrigações. Sujeito 

de direito é “aquele a quem cabe o dever a cumprir ou o poder de exigir, ou ambos, 

que é sujeito de um dever jurídico”43, É o poder de fazer valer, através de uma ação, 

o não-cumprimento do dever jurídico. 

 A pessoa liga-se à idéia de personalidade que exprime a disposição para 

adquirir direitos e contrair obrigações. Sendo a pessoa natural ou jurídica sujeito das 

relações jurídicas, e a personalidade, a possibilidade de ser sujeito, ou seja, uma 

capacidade a ele reconhecida, toda pessoa é dotada de personalidade. 

Os direitos da personalidade são aqueles comuns à existência, porque 

simples permissões dadas pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem 

que a natureza lhe deu. São extrapatrimônio por inadimitirem uma avaliação 

pecuniária, estando fora do patrimônio econômico. São irrenunciáveis porque 

pertencem à própria vida, da qual se projeta a personalidade. São garantia de 

existência mínima da pessoa. São absolutos, intransmissíveis, ilimitados e 

                                                 
42MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, São Paulo: Saraiva, 1968, p. 58-59. 
43 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva: 1940. p .223. 



                                                                                                                40

imprescindíveis. Apenas no sentido metafórico pode-se dizer que pertencem ao 

patrimônio moral de uma pessoa e, como conseqüência, são imprescritíveis, porque 

duram, enquanto durar a personalidade, isto é, a vida humana. 

 A personalidade é a capacidade de ser sujeito de direitos ou obrigações, 

ou seja, de exercer determinadas atividades e de cumprir determinados deveres 

decorrentes da convivência em sociedade.  

Hoje, ganha importância a discussão sobre o direito ao próprio corpo da 

pessoa humana, sobre a doação e sobre o transplante de órgão do corpo, que 

também pertence a essa categoria de direitos. Assim também, o direito à natalidade 

e o seu controle. 

O sentido econômico dos direitos da personalidade é absolutamente 

secundário. Só aflora, quando transgredidos, então será pedido substitutivo, uma 

indenização, o que nunca será equivalente a um desses direitos, quando lesados. 

Personalidade todos os homens têm, porém nem todos possuem igual 

capacidade jurídica, isto é, igual possibilidade de exercer certos atos e por eles ser 

responsáveis. A capacidade pressupõe certas condições de fato que possibilitam o 

exercício de direitos. 

Por outro lado, o ser humano têm objetivos, e para realizá-los não pode 

manter-se isolado, sem laços com outros homens. Surgem, assim, grupos que o 

direito avalia e situa, conferindo-lhes também personalidade. Diante disso, aparece o 

que tecnicamente se chama pessoa jurídica. 

Matéria eriçada de controvérsias, de acordo com Ferrari em que tudo é 

discutido, chegando-se a negar a própria existência. Sua moderna concepção 

resulta da confluência de três fatores: o Direito romano, o germânico e o canônico. 
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Cada um deles engendrou um conceito autônomo, mais ou menos desenvolvido, 

das corporações ou instituições. Esses elementos se mesclam na Idade Média  do 

fermento intelectual desses diversos enfoques.44 

Do direito romano, ensina José Carlos Moreira Alves não se haver 

concebido, na fase pré-clássica, a idéia de que entes abstratos pudessem ser 

sujeitos de direitos subjetivos, à semelhança das pessoas físicas, o que requeria 

capacidade de abstração incompatível com aquele período. 

Do  direito  clássico,  advém  a  noção  de  que,  ao lado do homem, certas  

entidades abstratas, que não vão além das corporações, podem também ser 

titulares de direitos. No Direito pós-clássico, chegaram, então, os romanos à 

idealização de uma das espécies de pessoa jurídica, a corporação ou associação. 

Não se extinguia esta com a morte dos associados, desde que houvesse a 

substituição por outros. Esta aliás, uma das vantagens da pessoa jurídica, a permitir, 

de conformidade com o Ministro, superar a fragilidade humana para a consecução 

de certos objetivos, mediante a continuidade de esforços que excedem a duração da 

vida humana e a formação de patrimônio superior ao individual.45 

No direito romano, a despeito das oscilações conceituais sobre a essência 

da corporação, vale, em linha máxima, o princípio como fulcro no qual os vários 

membros são considerados, ao menos uti singuli, estranhos às relações a qual a 

universiatas (pessoa jurídica) seja sujeito ativo ou passivo. 

Os esquemas da doutrina moderna de Heise e Savigny deitam, entretanto, 

raízes no pensamento jurídico da Idade Média. Foram os juristas do Século XIV, 

com a contribuição dos canonistas e em resultado da fusão de elementos diversos e 

contraditórios do Direito Justinianeu, do romano-canônico, do germânico e do 

                                                 
44 FERRARI. Santo.Teoria de las personas juridicas, Madri, Reus, 1929. p.3. 
45 ALVES, José Carlos Moreira, Direito romano, Rio Janeiro: Forense, 1978.  p.155. 
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consuetudinário, que deram vida à idéia de pessoa ficta e escolheram o núcleo 

central do conceito de pessoa jurídica. 

O direito germânico influiu em matéria de associações ao solicitar menos 

esforço de abstração, o que se conciliava melhor com os tempos antigos. 

Conheciam livres associações, mas não distinguiam entre estas e seus 

componentes, especialmente quanto à responsabilidade civil e pessoal, atribuições 

de bens, direitos de uso, representação em juízo. 

A primeira tentativa de sistematização deve-se aos glosadores, que a 

fixaram em brocardos e reputavam inexplicável anomalia o princípio, segundo o qual 

um direito de cota dos associados sobre os bens-comuns é uma subsidiária 

responsável pelos débitos e obrigações da universitas. 

Os canonistas aproveitaram-se do conceito de cooperação ou universitas 

redescoberto pelos glosadores, transformando-o em institucional e chegando à 

concepção da pessoa ficta sive intellectualis, simples esquema ou nomen iuris. 

Viram-se facilitados pela possibilidade de recorrer à terminologia figurativa 

adotada pela espiritualização das relações materiais na congregatio fidelium, corpus 

mysticum Christi, e na Igreja, a mater fidelium ou a sponsa Christi, transferidas do 

campo teológico para o jurídico, fornecendo o material semântico para a idéia de 

personalidade abstrata, distinta da mera soma ou totalidade dos componentes. 

O conceito de instituição estava latente no ordenamento canônico, e a 

doutrina o colocou em evidência. A concentração e autoridade da organização 

eclesiástica, que subtraem, na vida coletiva, o ente à livre disposição de seus 
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membros, dão a nota de indivisível unidade e entremostram o vínculo unitário que 

entrelaça a Igreja, gerando seu dominium eminens.46 

A noção de universitas estende-se em larguíssimo âmbito, abrangendo 

todo tipo de ente, de caráter público ou privado, com substrato corporativo ou 

institucional, e as próprias piae causae são impelidas para as categorias das 

ecclesias ou dos collegia pauperum 

Na teoria da ficção, porém, infiltram-se elementos da concepção 

germânica: a) do direito de os membros utilizarem os bens comuns iure colegii sive 

universitatis; b) do direito à cota no caso de dissolução ou lícita retirada; c) da 

corresponsabilidade pelas obrigações da universitas. 

Fala-se de boa e má fé, de dolo, animus possidendi e mesmo de acusação 

criminal, por decorrência de identificação entre a corporação e a totalidade de seus 

membros. 

Nos Séculos XVI, XVII e XVIII, não se registra nessa fase, qualquer 

progresso na elaboração teórica do conceito de pessoa jurídica. Ao revés, na 

doutrina canônica, retomam-se conceitos já superados e na civilista, em particular na 

italiana, torna-se mais nítida a idéia de contraposição entre os sujeitos incorporados 

e os entes abstratos, atenuando-se a noção de responsabilidade coletiva47. 

Até o Século XIX, quando ainda não se fazia patente a distinção entre 

corporação, instituição e fundação, não se logrou formar um conceito de pessoa 

jurídica cuja teoria só principiou com Savigny, a partir da qual voltaram os juristas 

sua atenção para o tema, disputando acirradamente a primazia, em diversas 

correntes48. 

                                                 
46 D´AVANZO, Walter. Verbete “ caparra” . In: Novíssimo digesto italiano, n.4, Torino. Unione: 
tipográfico-Editricc Torinese, 1957. 
47  D´AVANZO, Walter. In: Novíssimo digesto italiano. Op. cit.. n.5. 
48 DANTAS, San Thiago, Programa de direito civil, parte geral, Rio de Janeiro: Forense, p. 205-8. 
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Para a teoria da pessoa ficta ou fictícia, o único sujeito de direito é o 

homem. É a teoria da personificação em sentido restrito (Personifications theorie). 

Savigny, um dos seus adeptos, assim a definiu: a pesoa jurídica é um sujeito de 

direito criado artificialmente (Traité de droit romain, vol. 2, § 85). Os fundamentos 

dessa teoria podem ser resumidos desta forma: 

Não pode haver direito sem sujeito; mas na pessoa jurídica falta um 

indivíduo, que seja o sujeito do direito. Daí, para evitar a contradição entre o fato e o 

princípio racional que exige um sujeito, finge-se um sujeito que não existe e 

personifica-se uma abstração da mente. 

J.M. Carvalho Santos, em comentário à referida teoria, conclui que há 

manifesto engano. Partindo do princípio de que somente o homem pensa e quer, e 

de que os interesses tutelados por lei só para ele existem, chegam os partidários 

dessa teoria a uma conclusão  evidente e claramente falsa. 

A pessoa jurídica não é uma ficção, mas uma verdadeira realidade. O 

conceito da personalidade isso evidencia.49 

O erro dos que apresentam a pessoa jurídica como ficção consiste em 

pensar que real seja tão-somente aquilo que é tangível. É, em última análise, pensar 

que a realidade é sinônima de coisa que se vê, que se toca, que se sente. A 

realidade, entretanto, é muito mais complexa. A teoria, que vê na pessoa jurídica 

uma unidade de fins, e que, por conseguinte, não reduz esta a algo existencial, no 

plano biológico, mas existencial no plano teleológico, é a que melhor atende à 

natureza do problema que se está  examinando.  

                                                                                                                                                         
 
49 SANTOS, J.M. Carvalho, Código civil brasileiro interpretado, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1972, 
p. 340 
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Uma outra teoria surge em campo, a da representação (Personerolle), a 

qual substitui a ficção, tal como a compreendem as outras escolas. Para os que 

assim pensam, a pessoa jurídica tem apenas uma representação de personalidade e 

não efetivamente esta. Ora, como se pode ver, tal teoria vai de encontro aos 

princípios dominantes no conceito da personalidade. Por meio dela, chega-se ao 

absurdo de concluir que os menores e os interditos também não são pessoas, nem 

têm personalidade, mas apenas representação de personalidade. 

Outra teoria sustentada por Windscheid, Brinz, Demeluis, Fitting, Hellmann 

toma lugar de destaque, asseverando que, em se tratando de pessoa jurídica, os 

bens não têm proprietários, os direitos não têm sujeitos. É inaceitável porque ela 

procura mostrar a imprestabilidade dessa doutrina. Se, pois, ela procura encontrar 

um direito sem sujeito, esquece que o direito, sendo faculdade de agir, exige 

forçosamente um sujeito que tenha aquela faculdade. 

Outra é a Teoria da Realidade Objetiva ou Orgânica, de Gierk, Zitelmann e 

Von Tuhr. Esta admite que há junto às pessoas naturais organismos sociais, 

constituídos pelas pessoas jurídicas, que têm existência e vontade própria, distinta 

da de seus componentes, tendo por finalidade realizar um objeto social. Essa 

concepção, entretanto, recai na ficção quando afirma que a pessoa jurídica tem 

vontade própria , porque o fenômeno volitivo é peculiar ao ser humano e não ao ente 

coletivo. 

Teoria da Realidade das Instituições Jurídicas, de Hauriou e Rénard – A 

personalidade jurídica é uma qualidade que a ordem jurídica estatal outorga a entes 

que a merecem. Logo, essa teoria é a que melhor atende à essência da pessoa 

jurídica, por estabelecer, com propriedade, que é ela uma realidade jurídica. Ao lado 
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da pessoa natural, há a instituição, com sua finalidade objetiva, organização própria 

e duração que não se confunde com a vida individual de seus membros. 

Para Suely Elizabeth Cavalcante Koury é possível reunir as diversas 

posições doutrinárias a respeito da natureza das pessoas jurídicas, em dois grandes 

grupos: um que as considera como entes reais aos quais o ordenamento jurídico 

apenas reconhece personalidade, e outro que afirma serem elas criações do 

ordenamento jurídico, instrumentos para atender à consecução de objetivos práticos. 

Afirma, ainda, que as diversas posições reunidas em cada um desses 

grupos apresentam entre elas distinções básicas e fundamentais. Contudo, tais 

divergências não invalidam a classificação por ela proposta, pois as diversas 

doutrinas chegam basicamente às conclusões que levaram a agrupá-las dessa 

maneira. Assim, os defensores da realidade da pessoa jurídica dividem-se quanto à 

determinação de sua essência ou substrato e filiam-se a diversas teorias, 

concordando, porém, com a idéia de que há nestas uma realidade que a lei 

reconhece.50  

A segunda corrente não apresenta igualmente uma unicidade de 

pensamentos. Existem aqueles, como Savigny, que acreditam terem as pessoas 

físicas realidade, enquanto que as coletivas são criações arbitrárias do Estado51. 

Outros afirmam claramente que tanto as pessoas jurídicas individuais quanto as 

coletivas são jurídicas, ou seja, meras criações da lei52.  

Concordam, todavia, seus defensores em um ponto básico: a pessoa 

jurídica corresponde a um instrumento, uma técnica jurídica que visa alcançar 

                                                 
50 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard 
doctrine) e os grupos de empresas São Paulo: Forense, 2000, p. 1.  
51VECCHIO,  Del. Lições de filosofia do direito. Coimbra: Armênio  Amado, 1979. p. 446-7. 
52 RADRRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Trad. L. Cabral de Moncada. Coimbra: Armênio Armado, 
1979, p.262. 
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determinados fins práticos, como a autonomia patrimonial e a limitação de 

responsabilidades. 

Marçal Justen Filho sintetizou a questão da personalidade jurídica 

dizendo: 

O que se afirma, contudo, é que não há relação necessária e indissociável 

entre pessoa jurídica e instituição. Tanto pode reconhecer-se a  existência de  

pessoa jurídica independentemente da existência de instituição como vice-

versa. Ou seja, pessoa jurídica não é expressão sinônima de instituição(...)  

Não compartilhamos do entendimento de que a pessoa jurídica seja uma 

falsidade, uma criação arbitrária do direito. Reputamos, tão somente, que 

‘pessoa jurídica’ é uma expressão utilizada pelo direito para indicar certas 

situações jurídicas53.  

Nos termos da Lei Cível n. 3.071, de 01.01.1916, art. 16: “São pessoas 

Jurídicas de Direito Privado: I - as sociedades civis, religiosas, pias, morais, 

científicas ou literárias; as associações de utilidade pública e as fundações; II - as 

sociedades mercantis, III - os partidos políticos”. 

Como se vê, as pessoas jurídicas de Direito Privado discriminam-se em 

duas grandes categorias: as civis e as mercantis, podendo aquelas também ser de 

fins econômicos. No novo Código Civil, Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, art. 

44, a matéria acha-se disciplinada com maior rigor técnico e com terminologia mais 

apurada, distinguindo-as:  

a)entidades de fins não-econômicos, que são sempre civis, 

compreendendo as associações civis, pias, morais, científicas ou literárias, as 

associações de utilidade pública, as fundações particulares, organizações religiosas 

e partidos políticos, incluídos  pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003,  

                                                 
53FILHO, Justen Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 25-27. 
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b) entidades de fins econômicos, que podem ser ou sociedades simples 

ou sociedades empresárias. 

A idéia da personalidade das sociedades comerciais teve o seu embrião 

na doutrina com as primeiras manifestações do comércio. Desenvolvendo o tráfico e 

criando-se as sociedades de responsabilidade limitada, estabeleceu-se a separação 

entre os patrimônios dos sócios e o da sociedade e se excluíram os credores 

particulares dos sócios de quaisquer direitos sobre o fundo social, reservando, para 

garantir aos credores da sociedade.54 

A sociedade simples, empresarial ou comercial, como toda pessoa jurídica 

não tem vida natural; não pode ter atividade física própria, não pode querer, não 

pode manifestar exteriormente uma vontade. Obtém, entretanto, a capacidade de 

agir para obtenção de seus fins por meio das pessoas naturais que lhe servem de 

órgão, e a vontade e as atividades dessas pessoas, encaminhadas em conseguir ou 

realizar os fins sociais, pode-se dizer vontade e atividade da sociedade. 

Todas as sociedades civis, simples ou empresariais devem ter como 

objeto fins lícitos e, quando cometem algum ilícito, devem responder por ele, o que 

normalmente ocorre de forma monetária como nos casos de indenizações civis, 

trabalhistas etc. Também pode acabar respondendo drasticamente com o patrimônio 

pela má administração, culminando muitas vezes com a falência, o que liquida as 

suas possibilidades no mercado. Tudo isso forma o contexto de atividade normal de 

risco da sociedade.  

 Quando, porem, ela é constituída com o intuito de fraudar, acobertar 

objetos ilícitos ou ainda passa a dificultar a sua responsabilização patrimonial com 

                                                 
54 É objeto de controversa se as sociedades no direito romano tinham personalidade jurídica. Parece 
que não gozavam de um patrimônio distinto dos patrimônios dos sócios, administrado por um ou 
alguns deles. Todos conservavam a propriedade pró-indiviso da quota que conferiam. (MENDONÇA, 
J.X, Carvalho de.Tratado de direito comercial. v.III. op.cit. p. 82). 
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mecanismos ilegais, estará sujeita a ser desconsiderada para a recuperação dos 

bens ou para que seus sócios respondam com seu patrimônio pelos atos praticados 

por ela. Aplica-se, assim, o instituto jurídico denominado “desconsideração da 

personalidade jurídica”. 

Os aspectos que ocorrem na pessoa jurídica individual não são 

estritamente individuais, mas genéricos, dimensões não puramente privativas, mas 

tópicas, funcionárias, que são aquela parte de sua conduta externa e tipificada  

prevista na norma jurídica. A pessoa jurídica constitui uma unidade de imputação, 

uma sede abstrata de imputação de direitos, deveres e faculdades. 

Os conceitos de pessoas físicas (individuais) e de pessoas jurídicas 

(coletivas) unificam-se como centros abstratos de imputação. Porque criações do 

direito, esses conceitos não são absolutos e devem adaptar-se às conjunturas e aos 

comportamentos sociais, que variam com os tempos e com os povos. Por isso, tais 

conceitos não constituem barreiras intransponíveis, quando se trata de encontrar 

soluções de cunho eminentemente social que poderiam aparentemente atritar-se 

com velhos conceitos abstratos. 
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CAPÍTULO II 

 

A EXECUÇÃO TRABALHISTA 

 

2.1 A Responsabilidade pelo Pagamento dos Débitos Trabalhistas 

 

Para a análise da responsabilidade oriunda da relação empregatícia, é 

inegável a importância do instituto da Responsabilidade Civil, por se dirigir à 

restauração de um equilíbrio violado pelo dano. O interesse é para ver restabelecer 

a perda ou a diminuição verificadas no patrimônio do lesado, movida pela ilicitude da 

ação do autor ou pelo risco da atividade. 

 Vem do ordenamento Mesopotâmico, como do Código de Hamurabi, a 

idéia de punir o dano, instituindo contra o causador um sofrimento igual. Não destoa 

o Código de Manu, nem difere essencialmente o antigo direito Hebreu. MaIs 

avançada, a civilização helênica legou o conceito de reparação do dano causado, 

com sentido puramente objetivo e independentemente da afronta a uma norma 

predeterminada55. 

Na origem do direito romano, a idéia predominante é a vingança privada, 

no que, aliás, não se distanciam as civilizações que o precederam.56  

 Os homens faziam justiça  pelas  próprias  mãos,  sob  a  égide  da Lei de  

 

                                                 
55 Ludovic Beachet, Histoire du Droit Privé de la Repúblique athenienne, vol. IV, Paris, 1978. p. 38\7 
56 GIFFARD, A. E. , Villers, Robert. Droit romain et ancien droit français: Les obligations.v IV. Paris: 
Dalloz, 1976.  n º 310. 
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Talião, da reparação do mal pelo mal. Tencionando coibir os abusos, o Poder 

Público apenas intervinha para declarar quando e como a vítima poderia ter o direito 

de retaliação, produzindo na pessoa do lesante dano idêntico ao que experimentou. 

Na Lei das XII Tábuas aparece significativa expressão desse critério, apresentando-

se, apenas, como uma reação do lesado contra a causa aparente do dano; nenhuma 

diferença existia entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. 

Disserta José Carlos Moreira Alves que os jurisconsultos romanos 

classificam os atos ilícitos em delitos públicos e privados. O primeiro consiste na 

violação de norma jurídica que o Estado considera de relevante importância social, 

assim, o parricidium. Delito privado é a ofensa feita à pessoa ou aos bens do 

indivíduo. “Quando isso ocorre, o Estado não toma a iniciativa de punir o ofensor, 

mas assegura à vítima o direito de intentar contra este uma actio para obter sua 

condenação ao pagamento de determinada quantia, como poena privata. Deles é 

que decorrem as Obligationes.“ 

Prossegue o jurista: “durante toda a evolução do direito romano, os 

jurisconsultos não conheceram a categoria geral e abstrata do delictum, mas apenas 

alguns delicta, dos quais resultavam obligationes para quem os cometia. Eram eles 

os quatro seguintes: furtum, rapina, iniuria e damnum iniuria datum”.57 

“Outros atos ilícitos, no direito clássíco, eram sancionados pelo ius 

honorarium, o pretor concedia à vítima actiones in factum. Desses atos ilícitos não 

surgiam obligationes, mas, sim, deveres jurídicos de conteúdo patrimonial, a que os 

textos se referem, geralmente com a expressão actione teneri. No direito pós-

clássico, desses atos ilícitos passam a decorrer obligationes, e, no tempo de 

Justinaiano, são alguns deles enquadrados entre os quase-delitos.”58 

                                                 
57 ALVES, José Carlos Moreira, Direito romano, op. cit.p. 264 -256. 
58ALVES, José Carlos Moreira, Direito romano, op. cit.p. 233  
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Segundo Giard, citado por Caio Mario da Silva, a poena  segue-se a 

composição legal, em que se puniam, um tanto timidamente, as ofensas físicas à 

pessoa da vítima: membrum ruptum (ruptura de um membro), os fractum (fratura de 

um osso), iniuria (ofensas ordinárias) como violências leves, bofetadas, golpes. Não 

se encontra, na Lei das XII Tábuas, um princípio determinante da responsabilidade 

civil. O último passo consiste em considerar o Estado interessado não somente na 

repressão das infrações dirigidas contra ele, mas também dirigidas contra os 

particulares. 

Continua o jurista afirmando que não chegaram os jurisconsultos romanos 

a substituir totalmente a vingança privada por uma norma geral definidora da 

responsabilidade civil. Jamais distinguiram completamente a pena da reparação, ou 

da idéia de punição e, conseqüentemente, trataram como idéias consímiles a 

responsabilidade civil e a responsabilidade criminal.  

Eram as figuras típicas dos delicta, a que se aditaram os quasi delicta, tal 

qual no direito germânico. A vingança de sangue ligada à enumeração dos diversos 

delitos que fora dominada pelo sentimento de solidariedade familial, assume 

características de responsabilidade coletiva. Não se cogitava de satisfazer a vítima 

ou sua família, porém de atingir aquele que materialmente causou um dano.59 

A Lex Aquilia apresenta evolução nos conceitos do direito romano. 

Cristalizou a idéia de reparação pecuniária do dano, impondo ao patrimônio de quem 

provocou a lesão o ônus da reparação, em razão do valor da res, esboçando-se a 

noção de culpa como fundamento da responsabilidade. Assim, o agente se isentaria 

de qualquer responsabilidade caso agisse sem culpa, embora alguns romanistas 

sustentem ser o conceito de culpa estranho à Lei Aquilia.  

                                                 
59 CAIO MÁRIO, Pereira Silva, Instituições de direito civil, v.I.  Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 258. 
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Passou-se a atribuir o dano à conduta culposa do agente. Essa mesma lei 

estabeleceu as bases da responsabilidade extracontratual, criando uma forma 

pecuniária de indenização do prejuízo, com base no estabelecimento de seu valor. 

Plantando suas raízes no direito romano, posto que timidamente, foi na 

Idade Média, com a estruturação da idéia de dolo e de culpa stricto sensu, seguida 

de uma elaboração da dogmática da culpa, que se distinguiu a responsabilidade civil 

da penal. Consoante João Casilio “o que se pode constatar, genericamente, é uma 

maior flexibilidade na fixação das indenizações, que já abrangiam, por exemplo, em 

relação à lesão corporal, as despesas médicas e os trabalhos dos quais se foi 

privado.”60 

O Direito Canônico foi o que provavelmente mais contribuiu para o 

desenvolvimento do papel da intenção no direito e, mais largamente, para a 

adaptação da regra jurídica à moralidade do autor do prejuízo, a qual acabou por 

inserir o conceito de culpa em posição eminente.  

Esse progresso abriu a porta a dois outros. Em primeiro lugar, quando um 

prejuízo é causado involuntariamente, mesmo se seu autor deve ver-se poupado de 

castigo, ele não deve por isso mesmo deixar de indenizar a vítima. A consideração 

da intenção conduz à distinção da justiça criminal e da civil, a qual se tornou tanto 

mais clara, ao passo que inexistia no Direito Romano.  

Na medida em que a responsabilidade penal só podia fundar-se em uma 

relação de infrações, a responsabilidade civil pode aceitar um princípio mais geral de 

indenização: todo prejuízo causado por falta, mesmo se se tratar de negligência, 

deve ser reparado por seu autor. A extensão da responsabilidade civil encontra-se 

assim realizada em duas direções: a da culpa e a do prejuízo. Enquanto o Direito 

                                                 
60 CASILLO, João. Dano à pessoa e sua indenização, Revista dos Tribunais, São Paulo: 1987, p. 36. 
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romano previa ainda disposições particulares para uma série de casos de 

responsabilidade, a porta estava aberta à proteção de todas as pessoas contra 

todos os tipos de conduta anti-social e contra os tipos de prejuízos, neles 

compreendidos os lucros cessantes. 

Caio Mário diz que o direito brasileiro pré-codificado pode ser estudado em 

três fases distintas: 

“Na primeira, observa-se que as Ordenações do Reino tinham presentes o 

direito romano, mandado aplicar como subsidiário do direito pátrio, por força da 

chamada Lei da Boa Razão (Lei de 18 de agosto de 1769) cujo art. 2º prescrevia 

“que o direito romano servisse de subsídio, nos casos omissos, não por autoridade 

própria, que não tinha, mas por serem muitas as suas disposições fundadas na boa 

razão”. 

A segunda fase inaugura-se com o Código Criminal de 1830, o qual 

esboça, no instituto da “satisfação” a idéia de ressarcimento, que encontra em 

Aguiar Dias apreciação encomiástica, Ele afirma que as regras ali estabelecidas 

poderiam oferecer aos tribunais brasileiros, mesmo ainda hoje, “orientação segura 

para apreciar os casos de responsabilidade civil”. 

A terceira fase inicia-se com Teixeira de Freitas cuja genialidade nunca é 

demais encarecida. Opunha-se ele a que a responsabilidade civil estivesse 

geminada à criminal. Em nota ao art. 799 da “Consolidação das Leis Civis”, 3ª, ed., 

reporta-se à Lei de 3 de dezembro de 1841, que derrogou o Código Criminal, 

revogando-lhe o art. 31 e o § 5º do art. 269 do Código do Processo, estabeleceu, em 

conseqüência, que “a satisfação do dano causado pelo delito passou para o seu 

lugar próprio, que é a legislação civil”. Nos arts. 800 e segs. desenvolvem o instituto, 
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do qual se destacam-se algumas disposições orientadoras da reparação do dano ex 

delicto. 

 Cogita da responsabilidade do delinqüente (art. 198), estabelecendo a 

necessidade de ser pedida a indenização por via de ação, na qual o dano à pessoa 

e aos bens do ofendido será avaliado por árbitros (arts. 801 a 804). Estabelece a 

solidariedade dos co-delinqüentes (art.806). Cogita da responsabilidade indireta (art. 

808). Minudencia os diversos aspectos da reparação e liquidação do dano”61.  

Torna ao assunto a Nova Consolidação de Carlos de Carvalho, e 

detidamente alude ao instituto da responsabilidade civil, que considera 

independentemente da criminal (art. 1.013). Fundamenta a responsabilidade civil no 

conceito de culpa (art. 1.013), desenvolve a doutrina da responsabilidade indireta 

(art.1.015); alude à responsabilidade em caso de desmoronamento de edifícios e 

construções (art. 1.019) e, no dano causado por coisas inanimadas, institui a 

presunção de culpa (art.1.020), mas exime a União de responder pelos danos 

provenientes de erros ou abusos de funcionários ou empregados públicos, ou pelos 

prejuízos sofridos por particulares em tempo de perturbações intestinas ou de guerra 

civil (art. 1.020). Concede ação regressiva à União a aos Estados contra as 

autoridades e às partes interessadas que foram convencidas de culpa ou dolo 

(art.1.022 § 4º). E conclui “Da influência dessas idéias, e particularmente do Código 

Civil Francês, não se esquivou o Código Civil de 1916, que consagrou no art. 159 a 

teoria da culpa (...).” 

Com a promulgação da Carta Magna, em 05 de outubro de 1988, 

consagrou os princípios da responsabilidade civil em tema de dano, da ofensa a 

bens imateriais, como o meio ambiente, o patrimônio histórico, artístico e 

                                                 
61  CAIO MÁRIO, Pereira Silva, Instituições de direito civil, v.I. op. cit. p .6-7 
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paisagístico, que as diretrizes da responsabilidade civil se traçam mais na reiteração 

dos julgados do que propriamente em preceitos do Código. 

O arbitramento da indenização, a prova do dano e outros elementos 

fundamentais para determiná-lo levam o julgador, à feição do magistrado na 

Common Law, a concretizar rumos na matéria. 

Torna-se, portanto, imprescindível a consulta permanente a respeito de 

jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, ao qual é confiada a 

missão de unificar a aplicação das leis, para conhecer-se a responsabilidade civil, 

em concreto, no direito brasileiro. 

O novo Código Civil, Lei n. 10.406, de 10.1.2002 em seu art. 186 

acrescentou ao dispositivo anterior “ainda que exclusivamente moral”, e substituiu a 

expressão fica obrigado a reparar o dano, por comete ato ilícito, que segundo 

Ricardo Fiúza  “O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando 

direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o 

dever de repara-lo (STJ, Súmula 37)...62 

Em se tratando de responsabilidade por débitos de ordem trabalhista, 

mister se faz a análise, não só da responsabilidade civil, como também, sua 

qualificativa. Quando, pois, na doutrina a ela se alude, tem-se geralmente em vista 

apenas a responsabilidade civil extracontratual. A contratual é a que provém da falta 

de cumprimento ou da mora no implemento de qualquer obrigação, ou de um dever 

jurídico especial. 

A mais profunda controvérsia e mais viva polêmica, segundo Caio Mário, 

vige em torno da determinação do fundamento da responsabilidade civil. Se não 

padece dúvida a indagação, se o ofensor é responsável, travam-se de razão os 

                                                 
62 FIUZA, Ricardo. Novo código civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 184 
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autores, quando enfrentam esta outra questão: por que é responsável o causador do 

dano? Os escritores brasileiros, em particular, agrupam-se em campos inimigos ao 

desenvolver a fundamentação do princípio, distribuindo-se nas duas teorias que se 

combatem. De um lado, a doutrina subjetiva ou teoria da culpa, e, de outro lado, a 

doutrina objetiva, que faz abstração da culpa (responsabilidade sem culpa) e se 

concentra mais precisamente na teoria do risco. 

Afirma, ainda, que a doutrina da culpa assume todas as eras de uma 

fundamentação ostensiva e franca com o Código Napoleão. Aconteceu no direito 

brasileiro, assentando na disposição do art. 159 do Código Civil e art 186 do novo 

Código Civil. 

O primeiro pensamento que hoje vem ao espírito é procurar o 

‘responsável’ e entende-se por isto cuja culpa causou o dano. No mesmo teor é 

acusado de incorrer em culpa aquele cujo ato ilícito, imoral ou descuidado aparece 

como o antecedente direto do dano; mesmo na ausência de um tal ato, contenta-se 

com uma negligência, uma abstenção culposa. 

O cerne da responsabilidade subjetiva vai assentar, basicamente, no 

exame ou inquirição de como o comportamento colabora para a perda sofrida pela 

vítima. Assim precedendo, não considera apto a suscitar o efeito rearcitório um fato 

humano qualquer. Somente será gerador daquele efeito uma determinada conduta, 

que a ordem jurídica reveste de certos requisitos ou de certas características. 

Assim considerando, a teoria da responsabilidade subjetiva assenta em 

pressupostos da obrigação de indenizar, ou de reparar o dano. O comportamento 

culposo do agente, ou simplesmente a sua culpa, abrange no seu contexto a culpa 

propriamente dita e o dolo do agente. 
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 A responsabilidade civil contratual deriva da violação de uma obrigação 

em sentido técnico, quer a obrigação infringida resulte dum contrato, ou dum 

negócio jurídico unilateral, quer provenha diretamente da lei, ao passo que a 

responsabilidade extracontratual assenta, em regra, num fato positivo, num ato. 

Pode, porém, a responsabilidade contratual brotar duma ação do devedor. 

A responsabilidade obrigacional será contratual ou extracontratual, 

consoante a obrigação violada provenha ou não de contrato. Cabe, no entanto, 

reconhecer que - abstração feita dos fatos geradores de responsabilidade extra-

obrigacional – o contrato representa de longe a mancha mais extensa e mais 

importante no quadro das fontes das obrigações. Ao pé do contrato, o negócio 

unilateral, a gestão de negócios, o enriquecimento sem causa assume relevo 

muitíssimo menor.63 

Verificou-se que nem sempre o lesado consegue comprovação do nexo 

causal entre o dano e a antijuridicidade e conduta do agente. Isso, face à 

desigualdade econômica, a capacidade organizacional da empresa, as cautelas do 

Juiz na aferição dos meios de prova trazidas ao processo, nem sempre logram 

convencer da existência da culpa e, em conseqüência a vítima remanesce não-

indenizada, posto se admita que foi efetivamente lesada. 

Os juristas, comovidos com essa situação, insurgiram contra os termos 

restritivos do art. 1.382 do Código Napoleão e, por via de processo hermenêutica, 

entraram a buscar técnicas hábeis, a desempenhar mais amplamente cobertura para 

a reparação do dano. E assim veio a nascer a doutrina objetiva. 

A tendência moderna ao “alargamento da responsabilidade” recorre-se a 

diversas técnicas a este fim, dentre as quais a teoria da culpa presumida, da ação da 

                                                 
63 TELES. Inocêncio Galvão. Direito das obrigações. Coimbra: Coimbra. 1992.  p. 198.  
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responsabilidade aquiliana em contratual e ao estreitamento da própria noção de 

culpa, chegando-se à responsabilidade sem culpa, fundada no risco. 

Adverte, entretanto, que não se chegou a substituí-la nos sistemas 

jurídicos de maior expressão. Observa-se a convivência das duas: a da culpa 

imperando no direito comum, como regra básica da responsabilidade civil; a do risco 

ocupando os espaços excedentes nos caos e situações que lhes são reservados.64  

A crescente complexidade das sociedades que iam  modernizando-se, a 

introdução de máquinas, automóveis, a produção de bens em larga escala, a 

passagem do mundo rural para o mundo urbano aumentaram, assim, os perigos à 

vida e à saúde das pessoas, tornando a culpa insuficiente para cobrir todos os 

prejuízos e levando a uma reformulação da teoria da responsabilidade civil dentro de 

um processo de humanização. Representa, exatamente, uma objetivação da 

responsabilidade, sob à idéia de que todo risco deve ser garantido, visando a 

proteção jurídica à pessoa humana, em particular aos trabalhadores e às vítimas de 

acidentes, contra a insegurança material, e todo dano deve ter um responsável. A 

noção de risco prescinde da prova de culpa do agente, contentando-se com 

demonstração do dano e do nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do 

agente, para que o prejuízo por ele causado seja indenizado. 

  A expansão da responsabilidade civil operou-se também no que diz 

respeito à sua extensão ou área de incidência, aumentando-se o número de 

pessoas responsáveis pelos danos, de beneficiários da indenização e de fatos que 

ensejam a responsabilidade civil.  

                                                 
64 CAIO MARIO, Pereira da Silva, op. cit. p. 278 
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Percebe-se, portanto, que na seara da responsabilidade extracontratual, 

ao lado da responsabilidade por fato próprio, ter-se-á os casos de responsabilidade 

por fatos de terceiro que configuram responsabilidade indireta ou complexa. 

      Na responsabilidade contratual, por haver um vínculo entre as partes 

que estão ligadas por uma relação obrigacional, o seu fato gerador é a inexecução 

da obrigação. Haverá responsabilidade contratual tanto no caso de inadimplemento 

total ou parcial como no de retardamento (mora) da obrigação, exigindo-se sempre a 

culpa na sua caracterização.  

O campo da responsabilidade contratual já oferece aspectos mais ricos de 

conteúdo doutrinário. É assente que o representante ou preposto, procedendo 

contra direito, obriga a entidade preponente a reparar o dano causado. Qualquer 

pessoa vinculada à pessoa jurídica por uma relação de representação estatutária, de 

comissão em forma, ou de simples preposição eventual objetivamente considerada, 

acarreta para aquele o dever de ressarcimento pelos atos ilícitos que pratique. 

Wilson de Souza assenta que as sociedades são dirigidas por pessoas 

físicas que constituem os órgãos sociais. Esses órgãos devem exercer seus poderes 

dentro do ordenamento jurídico e dos termos estatutários. Os poderes dos órgãos 

são orientados pelos preceitos do estatuto e pelo cumprimento das leis; qualquer 

desvio de finalidade implica responsabilidade pessoal do órgão. Diga-se, mesmo 

quanto aos próprios credores ou administradores, que também são responsáveis 

pelos atos praticados contra a lei e contra o estatuto ou instrumento de procuração65. 

 Assim, quando a pessoa física, mesmo no exercício dos seus poderes 

de pessoa jurídica, age de maneira a prevalecerem seus próprios interesses sobre a 

sociedade; quando se utiliza de seus poderes para consecução de fins ilegais ou 

                                                 
65 BATALHA, Wilson de Souza Campos.Tratado de direito judiciário do trabalho,  LTr, São Paulo: 
1995, p. 714 
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além dos objetivos estatutários; quando a sociedade de controle de grupos sopesa 

os interesses das sociedades grupadas, ou uma delas; essas atitudes levam ao 

excesso no exercício de funções societárias administrativas, a doutrina do “ ultra 

vires”. 

 Preceitua o art. 7º da Lei n. 8.866, de 11.04.94 que dispõe sobre 

depositário infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, que, quando o depositário 

infiel é pessoa jurídica, a prisão será decretada contra seus diretores, 

administradores, gerentes ou empregados os quais movimentem recursos 

financeiros, isolados ou conjuntamente. Tratando-se de empresas estrangeiras, a 

prisão recairá sobre seus representantes, dirigentes e empregados no Brasil, que 

revistam as condições mencionadas.  

A lei estabelece com relação ao empregador, a responsabilidade objetiva, 

consagrada no âmbito das relações empregatícia.  

A teoria do risco independe do dolo ou culpa, baseia-se sobre uma idéia 

de justiça: por sua atividade, o homem pode obter lucro. É justo que, em 

contrapartida, repare os danos que provoque, ainda que não tenha concorrido para o 

evento.  

 

2.2 Sucessão Empregador 

 

Considerando que empresa não é sujeito de direitos, mas umas 

universalidades integrais, constituídas de pessoas naturais, coisas e direitos naturais 

e imateriais, e, não apenas, coisa coletiva, conceituada no inciso II do art. 54 do 

Código Civil, (art. 89 da Lei n. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002), hipoteticamente, 
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afastando-se da legislação brasileira, certa é sucessão de empregados e não 

sucessão de empresas. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas em seu art. 2º, caput, considera 

empregador a empresa - como se fosse, e não como é, para efeito da relação de 

emprego, contratual ou não, com a finalidade de garantir seus empregados, pois, se 

o empregador fosse realmente a empresa, e também a empresa fosse o 

empregador, o instituto de sucessão não teria sentido não há sucessão de si 

mesma. 

Quando a empresa muda de dono, o que significa novação subjetiva da 

relação de emprego o que sucede é empregadores, na titularidade da empresa, já 

que ela continua. 

É o que se deduz dos arts. 10 e 449 da CLT: 

“Art. 10: Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará 

os direitos adquiridos por seus empregados”. 

“Art. 448: A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa 

não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados”. 

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, a transferência do 

estabelecimento ou da própria empresa para outra, nova ou preexistente, dentro ou 

fora de grupo de empresas, implica a responsabilidade integral da adquirente pelas 

obrigações trabalhistas pretéritas, ainda que tenham entre si ajustado o contrário, 

pois a cláusula com tal conteúdo é nula porque contra legem (CLT, art. 448; Cód. 

Civil, art. 145, II, novo Código art. 166, II). 

Dentre a sistemática do processo de execução eis uma questão de grande 

relevância.  Os empregados lotados nos estabelecimentos alienados ficarão 

protegidos com a sucessão, ocorrendo mudança na propriedade da empresa? 
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Pode-se afirmar, em tese, que a solução depende, considerada a doutrina 

do instituto, do valor patrimonial alienado. 

Haverá sucessão, se a alienação for da maior parte da empresa, ficando 

responsável único o empregador adquirente. Caso contrário, não haverá sucessão, 

continuando responsável único o alienante.Também os empregados não têm opção 

ou escolha. Caracterizada a sucessão, passam a ser empregados do adquirente, 

sem solução de continuidade, ou desligam-se sem direito a ressarcimento algum 

pelo término do contrato. 

Afasta-se, também, a sucessão, quando a mudança não é de domínio, 

mas, de posse, seja qual for o meio de sua transferência, a título oneroso – locação 

ou gratuito – comodato. Certo, pois a posse direta não garante os direitos dos 

empregados, salvo, contudo, uma hipótese de a locação transferida ter sido 

constituída “fundo de comércio”, propriedade imaterial, do “ponto” e de clientela. 

Havendo também a mudança na propriedade ativa, ocorre a sucessão se 

se somarem ao valor da alienação os bens dos ativos, para que se saiba, em termos 

percentuais, se o total foi superior ou inferior ao que continua a pertencer ao 

alienante. Se há aumento de parte do passivo, o fator é contrário à sucessão. Se 

não tiver sido minoritária, mais ou menos, o fator lhe é favorável, isso porque, na 

primeira hipótese, a garantia maior para os empregados continua sendo a empresa 

que tiver o seu passivo reduzido, e, portanto, aumentado sua liquidez. Se há 

diminuição de parte do passivo, o fator é benéfico à sucessão. Para se dar a 

solução, considera-se, sempre, se a “mudança na propriedade da empresa” oferece 

ou não maior garantia aos empregados. 

Acrescente-se que o sucessor, como novo titular da empresa, assume 

todas as suas obrigações, ou seja, equipara-se ao próprio devedor originário. Viável, 
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então, a penhora de bens do sucessor, ainda que não tenha participado da lide, ou 

seja, que não conste do título executivo; caso contrário, ocorrendo a sucessão após 

o ajuizamento da ação e dela resultar transferência de todo o patrimônio da 

empresa, o trabalhador estará totalmente desamparado, hipótese que contraria os 

arts. 10 e 448 da CLT. 

A sucessão trabalhista visa, justamente, a salvaguardar os créditos do 

obreiro que ficam imunes às mudanças na estrutura jurídica ou na titularidade da 

empresa, independentemente do momento em que tais alterações objetivas e/ou 

subjetivas venham operar em confronto com a posição atual do item processual. 

Assinala a unanimidade da doutrina que o patrimônio do empregador é o 

garantidor das obrigações trabalhistas. É sempre ele que assegura, ainda que em 

caso de falência, a percepção pelos empregados da verba alimentar devida. Assim, 

o legislador, já no longínquo ano de 1943, previu, nos arts. 10 e 448 da CLT, que a 

alteração na estrutura jurídica ou na titularidade do empreendimento não afeta os 

direitos trabalhistas do empregado. 

A construção legislativa inserta nos aludidos artigos consolidados tem 

como pilar de sustentação os princípios da despersonalização do empregador e o da 

continuidade da empresa. Possui, ainda, alguma relevância o princípio da 

continuidade da relação de emprego, embora não se exija para a configuração da 

sucessão trabalhista a prestação de serviços para o sucessor. 

Com apoio nesses princípios, consideram-se indispensáveis, para a 

configuração da sucessão trabalhista, apenas dois requisitos: a) que um 

estabelecimento, como unidade econômico-jurídica, passe de um para outro titular; 

b) que a prestação de serviços pelos empregadores (e não pelos empregados) não 

sofra solução de continuidade. 
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Vale dizer: não pode haver mudança na atividade empresarial; caso 

contrário, não haverá sucessão. Isso porque a sucessão trabalhista (que é uma 

alteração subjetiva - dos titulares da empresa) concerne aos empregadores (os que 

se encontram à frente do empreendimento - a sociedade comercial ou o comerciante 

individual) e não à empresa (que é o empreendimento, a atividade empresarial). Esta 

última, ao contrário, continua. 

E, como se sabe, o contrato de trabalho, em tese, prende-se à empresa 

(ao empreendimento), e não ao seu titular (a sociedade). Daí porque, havendo 

sucessão de empregadores, o sucessor (a sociedade) assume a posição do 

sucedido em todos os sentidos, tanto a de empregador como a de ex-empregador. 

Justamente porque, como foi dito acima, é o patrimônio transferido que garante as 

dívidas trabalhistas.  

Uma vez verificada a sucessão de empregadores, ocorrerá, ope legis 

(arts. 10 e 448 da CLT), a sub-rogação do novo proprietário em todas as obrigações 

trabalhistas do titular precedente. Não há exceções legais à hipótese da sucessão 

trabalhista: a garantia legal é plena. 

Vale dizer: o sucessor afasta completamente a responsabilidade do 

sucedido, tomando para si a qualidade de empregador (continuando a executar os 

contratos de trabalho em curso) e a de ex-empregador (respondendo pelos créditos 

trabalhistas oriundos dos contratos que já haviam sido extintos antes da sucessão) 

Wilson de Souza Campos Batalha, estriba nos Enunciados 205 e 331, IV, 

do TST, preconiza entendimento contrário, sustentando que:  

A execução só pode atingir a empresa adquirente se ocorrer hipótese de 

fraude à execução; nas outras hipóteses, é indispensável seja o problema 
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da sucessão discutido no processo de conhecimento e contemplado na 

sentença condenatória 66. 

Pode haver alteração interna na estrutura jurídica da empresa, sem que 

haja sucessão; é o que se depreende do art. 2º, caput, da CLT, desde que esta 

alteração seja estrutural e não conjuntural, nem, simplesmente, remanejamento de 

pessoal. Essa alteração pode ser processada de duas maneiras: 

Pela transformação, supressão ou acréscimo de órgão de sociedade com 

ou sem fins lucrativos, ou de fundação, tendo  em  vista o § 1ª do cit. Art.2º da CLT. 

Pela transformação de um tipo de sociedade em outro – arts. 220/222 da 

Lei das Sociedades por Ações ou Anônimas. 

Quanto aos empregados, a situação fica inalterada, sem descontinuidade 

alguma. 

Anota José Martins Catharino que: 

Quanto à responsabilidade decorrente da sucessão, a nossa lei não a tem 

como solidária, de sucessor e sucedido, como no caso de grupo 

empresário. Ela é do primeiro por força de lei, seja o que for que entre si as 

partes convencionarem. A ação dos empregados é contra o sucessor, a 

quem poderá caber, em determinados casos, ação regressiva (actio in rem 

verso) contra o sucedido (art. 455 da CLT prevê hipótese semelhante)67.  

Também, o TST decidiu que: 

“Uma vez reconhecida a sucessão trabalhista na forma prevista nos arts. 

10 e 448 da CLT, a responsabilidade integral é do sucessor. Ao recorrente 

resta o direito regressivo, conforme previsto na lei Civil”68  

                                                 
66 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Direito processual societário, Rio de Janeiro: Forense, 1986, 
p. 09. 
67 CATHARINO, José Martins. Compêndio de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1982, v.I, p.148-
149. 
68 TRT da 3[ Região, Ap. 02540/95, Rel. Juiz Antônio Álvares da Silva, DJMG 05.12.1995. 
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Adotando posição divergente, lecionam Orlando Gomes e Élson 

GottschalK que a isenção de responsabilidade do sucedido  

Não deve ser aceita em termos irrestritos e absolutos. Casos há em que 

deve subsistir como meio único de não prejudicar os direitos dos 

empregados. Tal se dará, por exemplo, quando a cessão da empresa 

tenha sido feita em fraude, para que o cedente se exonere das obrigações 

trabalhistas69. 

Atribuindo responsabilidade ao sucessor, decidiu o TRT da 3ª Região: 

Sucessão – Responsabilidade do Sócio Anterior. 

O lesgislador ao redigir os arts. 10 e 448, CLT não pretendeu eximir a 

responsabilidade do empregador, liberando-o simplesmente de suas 

obrigações contratuais. A lei, pelo contrário, visou garantir ao empregado a 

possibilidade de voltar-se contra o atual empregador para facilitar-lhe o 

recebimento de seus créditos, nada impedindo que o empregador    

anterior responda por débitos oriundos da época em que ainda participava 

do empreendimento “70. 

No mesmo compasso, decidiu o TST que: 

SUCESSÃO – Desapropriação. 

A manutenção do antigo empregador privado na ação trabalhista, ao lado 

do sucessor, pessoa jurídica de direito público interno, autor da 

desapropriação, não  viola  a lei, de forma a  autorizar o  processamento de  

Recurso de Revista. Os arts. 10 e 448 da CLT são garantias para o 

exeqüente, não para os devedores. Aplicação das alíneas a e c do art 896 

da CLT.71 

O instituto da sucessão visa à continuidade das relações de emprego, por 

tempo indeterminado. Evitar a fraude à lei trabalhista é uma das formas de garantia, 

                                                 
69 GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 
1991, p.380. 
70 TRT da 3[ Região, Ap. 02540/95, Rel. Juiz Antônio Álvares da Silva, DJMG 05.12.1995. 
71 TST, AI/RR 157.257/95.3, Rel. Min. Ricardo Sampaio. 
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pois, se assim não fosse, seria fácil qualquer empregador devedor lesar seus 

empregados impunemente. Em assim sendo, não se pode negar a responsabilidade 

ao sucedido pelos créditos decorrentes de fatos ocorridos antes da sucessão, até 

porque os arts. 10 e 448 da CLT visam assegurar a efetividade dos direitos 

decorrentes da relação de emprego, vinculando sua satisfação ao patrimônio da 

empresa. Portanto, deve suportar o ônus aquele que detêm o patrimônio, como 

também aquele que direta ou indiretamente se beneficiou dos serviços do trabalho, 

ou seja, também o sucedido (art. 5.º da LICC). 

Também,  os arts. 2º, § 2º. e 455 da CLT evidenciam que todos os que se 

beneficiaram da prestação  de serviços devem arcar com os ônus dela   decorrentes, 

reforçando a conclusão acima referida. Fato de grande relevância que deve ser 

levado em consideração, também, é trata-se o crédito trabalhista privilegiado, em 

razão de sua natureza alimentar. 

Para definir a natureza da responsabilidade do sucedido, observa-se o 

princípio adotado pelo CTN que é o mesmo extraído dos arts. 2º, § 2º, e 455 da CLT 

e, sendo o sucedido beneficiário do labor do trabalhador até o momento da 

sucessão, responde pelos créditos trabalhistas em igualdade de condições, ou seja, 

solidariamente.  

Da mesma forma o art. 233 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ao 

tratar de uma das formas de sucessão de empresas, lhe atribui responsabilidade 

solidária ao sucedido. 

Outrossim, responde o sucessor, que tem como um dos componentes o 

patrimônio constituído ao longo de sua atividade, pelos créditos dos trabalhadores 

dispensados, adquiridos antes da alteração na sua estrutura jurídica ou propriedade. 
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Sendo o patrimônio da empresa garantia da satisfação do crédito do trabalhador, a 

eventual mudança na sua titularidade não o prejudica. 

Também, vale o recurso dos arts. 222 e 223 da Lei 6.404/76, já 

mencionada, que atribui responsabilidade solidária ao sucessor pelos créditos 

constituídos antes da sucessão. 

Ao falar em direito adquirido, o legislador, no art. 10 da CLT., não nega 

proteção aos trabalhadores dispensados antes da sucessão, Seu intérprete está 

proibido de fazê-lo, notadamente em face do que estabelece o art. 7º, caput, da 

Constituição Federal, que expressamente impõe a aplicação das normas laborais 

sempre na busca da melhoria da condição social do trabalhador.  

Dedução em contrário significaria, inclusive, liberar o patrimônio do 

devedor (quando transferido para o sucessor) da condição de garantia da satisfação 

do crédito do seu credor, em afronta ao artigo 591 do CPC. 

Também, o art.448 da CLT trata dos efeitos da sucessão quanto aos 

contratos em execução no momento da sucessório, estabelecendo que o sucessor 

assume o contrato em toda a sua extensão, ou seja, cumpre-lhe respeitar o contrato 

na forma em que recebe. 

A questão da responsabilidade na sucessão de empregadores é mais 

difícil do que fazem crer seus dois dispositivos legais (arts. 10 e 448 da CLT). 

Orlando Gomes, sustenta e explicita: 

Assumidos os encargos pelo novo empregador, o primitivo está exonerado. 

Assim, o empregado admitido, um dia que seja, pelo novo empregador, não 

poderá exigir as indenizações a que tenha direito senão a quem o 

despediu. Nenhuma ação poderá empregar contra o primitivo patrão72. 

                                                 
72 GOMES, Orlando. Direito do Trabalho. Op. cit. p.121. 
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Catharino, sentencia que “a obrigação legal imposta ao empregador-

sucessor é sua, exclusivamente”73. Nem solidária, nem subsidiária, nem alternativa. 

Por esse entendimento, portanto, o sucessor não responderia à execução se o de 

processo de conhecimento fosse movido antes da transferência, o que comportaria a 

questão, se a dita transferência se constituiu ou não em fraude ao credor ou à 

execução. 

Observando a Consolidação que considera Empregador a Empresa, não  

tem como dissociar a responsabilidade da empresa e do seu titular, distinguindo-os. 

Decidiu o TRT da 3ª Região que: 

A continuidade dos contratos de trabalho a que se referem os dispositivos 

consolidados pertinentes (arts. 10 e 448, da CLT) é vista como mera 

possibilidade de continuidade de serviços. Assim sendo, deve o sucessor 

responder pelas ‘dividas velhas’ do antecessor, mesmo que ocorrido o 

desligamento do reclamante em data anterior à aquisição do imóvel74. 

No campo do Direito do Trabalho e da responsabilidade patrimonial pelos 

débitos trabalhistas, não se pode promover a simples migração das normas  

e princípio do direito civil e comercial que regem a sucessão, 

manifestamente contrários ao princípio fundamental da ampla proteção aos 

direitos do trabalhador assalariado. Nos precisos termos dos arts. 10 e 448 

da Consolidação Laboral e do princípio da despersonalização do 

empregador (segundo o qual são os bens materiais e imateriais 

componentes do empreendimento que asseguram a satisfação do julgado, 

independentemente da pessoa física ou jurídica que a esteja dirigindo ou 

explorando – Wagner Giglio, Direito processual do trabalho. 9. ed. rev. e 

amp., LTR, 1995, p. 107), tanto o empregador original quanto aquele que, 

de qualquer forma, tenha assumido a empresa, são solidariamente 

responsáveis pelos créditos dos empregados que atuaram no período 

                                                 
73 CATHARINO, José Martins. Compendio de direito do trabalho. Op. cit.  p.175. 
74 TRT da 3ª Região, Ap. 2576/99, rel Juiz Bolívar Viegas Peixoto, DJMG 01.12.1999, p.15. 
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anterior à alteração na propriedade, na titularidade ou na estrutura jurídica 

empresarial. A quem efetivamente suportar a condenação trabalhista 

restará a possibilidade de, através de ação própria na Justiça Comum, 

pleitear o ressarcimento que entenda devido por seu litisconsorte, sendo 

absolutamente ineficaz, perante as normas trabalhistas de ordem pública, 

qualquer ajuste das partes em sentido contrário75. 

Em face do que se extrai dos arts. 2º, § 2º, 455 da CLT, 222 e 223 da Lei 

6.404/76 e 124, I, do CTN, a responsabilidade do sucessor, assim como a do 

sucedido, é solidária. 

É de se indagar, também, se é pertinente com o Direito do Trabalho o 

disposto no parágrafo único do art. 233 da Lei 6.404/76. 

Dispõe citado comando legal que: 

O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorvem 

parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas 

pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou 

com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor poderá se 

opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a 

sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação 

dos atos da cisão76. 

Observando a natureza das normas que disciplinam a sucessão 

trabalhista, os arts. 10 e 448 da CLT contêm “norma de ordem pública, vedado às 

partes dispor sobre essa matéria, reservada ao legislador, exceto quando mais 

favorável aos empregados”.77  

Amauri Mascaro Nascimento ensina que “não tem eficácia cláusula de 

exoneração de responsabilidade eventualmente ajustada entre os dois titulares, o 

                                                 
75 TRT da 3ª Região, RO 2271/97, Rel. Juiz Roberto Freire Pimenta, DJMG 21.10.1997. 
76 O processo de privatização de empresas no brasil e os direitos dos trabalhadores. In: Revista LTr 
61-06/731. 
77 MANNRICH, Nelson. Instituições de direito do trabalho. LTr, 1991, v.I, p.391. 
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antigo e o novo”. Isso quer dizer que a responsabilidade do sucessor e sucedido 

quanto aos créditos decorrentes da relação de emprego, ainda que finda, não pode 

ser limitada, pois não podem ambos dispor dos direitos decorrentes, para o 

trabalhador da sucessão trabalhista, tornando incompatível com o direito do trabalho 

o disposto no parágrafo único do art. 233 da Lei 6.404/76. 

Decidiu o STF que: 

Qualquer o modo por que se processe a mudança, alteração ou 

transformação da empresa não produz a rescisão dos contratos de trabalho 

que mantêm com seus empregados. Ao acervo, total ou parcialmente 

adquiridos, quando mantida a unidade orgânica, ou seja, a capacidade em 

permitir a exploração do mesmo ramo de negocio ou de outro similar, 

vinculam-se os direitos dos empregados, oriundos dos contratos de 

trabalho. Indeslocável o conceito jurídico de sucessão, face à cláusula 

contratual78. 

Também o TRT da 3ª Região decidiu que: 

Na medida em que o instituto da sucessão trabalhista é criado e 

regulamentado por normas imperativas, torna-se irrelevante para o Direito 

do Trabalho a existência de cláusulas contratuais firmadas no âmbito dos  

empregadores envolvidos sustentando, por exemplo, que o alienante (o 

arrendador) responderá por todos os direitos trabalhistas, até a data da 

transferência, à luz da CLT, tais débitos transferem-se impreterivelmente 

ao adquirente79. 

Mesmo com ampla aplicação do instituto da Sucessão Trabalhista, 

situações diversas têm surgido como: empresa mascara situação patrimonial ou 

mesmo evidencia desaparecimento do mercado ou, ainda, os sócios passam a 

                                                                                                                                                         
 
78 STF, Rex. 24.484, Rel. Min. Ribeiro da Costa 
79 TRTda 3ª região, RO 2090/97, Rel. Juiz Maurício Godinho Delgado, DJMG, 30.09.1997. 
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constituir novas empresas, diretamente ou por prepostos, de modo a desviar o 

patrimônio empresarial para outras sociedades comerciais que, em verdade, apenas 

são o prolongamento da originária fraudulentamente extinta ou tornada inativa e, 

para que haja efetividade no processo de execução se faz necessária a aplicação, 

analogicamente, dos preceitos legais e, na linha da doutrina mais recente, a 

desconsideração da pessoa jurídica. 

 

2.3. Origem da desconsideração da pessoa jurídica 

 

A primeira nação a abraçar a teoria da desconsideração da pessoa jurídica 

foi a Inglaterra, no final do século passado, e depois os Estados Unidos sob a 

exigência de serem enfrentadas situações em que a pessoa natural ou a pessoa 

jurídica emprestava à entidade, sob seu comando, destinação incompatível com os 

fins, para os quais fora constituída, servindo a encobrir outras, não-condizentes com 

os princípios jurídicos como o da boa fé e outros que regem a vida societária. 

Não hesitaram os Tribunais em caracterizar como abusivos de direito 

aqueles desvios, soerguendo o véu da pessoa jurídica, penetrando-a até seu 

substrato material e humano, para ensejar a responsabilização de seus membros ou 

qualificá-la, em consonância com a realidade que veste, para fins de aplicar-se a 

devida regra legal. 

O jurista alemão Rolf SericK, da Faculdade de Direito da Universidade de 

Heidelberg, quem por primeiro desbravou, sistematizando o tema, discorreu 

longamente sobre o Direito daquele país, sobre cujas decisões se debruçou, para 

mostrar ser lícito ao Juiz,  toda vez que a pessoa jurídica  for empregada em 
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autêntico abuso, atentatório da boa fé, em destinação alheia ou contrária à vida 

societária. 

Nas expressões do jurista Wormser, citado por Rubens Requião, em 1912, 

professava-se a doutrina:  

Quando o conceito de pessoa jurídica (corporate entity) se emprega para 

defraudar credores, para subtrair-se a uma obrigação existente, para 

desviar a aplicação de uma lei, para constituir ou conservar um monopólio 

ou para proteger velhacos ou delinqüentes, os tribunais poderão prescindir 

da personalidade jurídica e considerar que a sociedade é um conjunto de 

homens que participam ativamente de tais atos e farão justiça entre 

pessoas reais80. 

Hoje, assinala o comercialista brasileiro, os tribunais norte-americanos 

alargaram ainda mais o conceito, aplicando a doutrina, quando a consideração da 

pessoa jurídica levar a um resultado injusto, partindo, assim, do conceito de fraude, 

basilar na enumeração de Wormser, para abranger também o de abuso de direito. 

Menciona-se como o mais antigo caso em que se cogitou da doutrina da 

disregard uma decisão judicial, tomada na Inglaterra, em 1897. Apreciou-se a 

situação de Salomon & Co., citado por Piero Verrucci, em sua monografia “Il 

Superamento della Personalià Giuridica delle Società di Capitali”  cujos fatos 

envolvidos foram os seguintes: 

O comerciante Aaron Salomon havia constituído uma company, em 

conjunto com outros seis componentes de sua família, e cedido o seu 

fundo de comércio à sociedade assim formada, recebendo 20.000 ações 

representativas de sua contribuição ao capital, enquanto para cada um dos 

outros membros foi distribuída uma ação apenas; para a integralização do 

valor do aporte efetuado, Salomon recebeu ainda obrigações garantidas de 

                                                 
80 Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica, in: RT 410/13, n.2. 
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dez mil libras estreitas. A companhia logo em seguida começou a atrasar 

os pagamentos, e um ano após, entrando em liquidação, verificou-se que 

seus bens eram insuficientes para satisfazer as obrigações garantidas. O 

liquidante, no interesse desses últimos credores sem garantia, sustentou 

que a atividade da company era ainda a atividade pessoal de Salomon 

para limitar a própria responsabilidade; em conseqüência Aaron Saloman 

devia ser condenado ao pagamento dos débitos da company, visando o 

pagamento de seu crédito após a satisfação dos demais credores 

quirografários. O magistrado que conheceu do caso em primeira instância, 

secundado depois pela Corte de Apelação, acolheu essa solicitação, 

julgando que a company era exatamente apenas uma fiduciária de 

Salomon, ou melhor, um seu ‘agent’ ou ‘truste’, que permanecera na 

verdade o efetivo proprietário do fundo de comércio81.  

No entanto, autores relatam questão mais remota, julgada em 1809 pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos ("Bank of the United States vs. Deveneaux"). O 

Juiz Marshall, proclamou, para fins de competência e jurisdição federal, dever levar-

se em conta a cidadania estadual dos indivíduos que compusessem a sociedade, 

diferente da do réu82. A tese das decisões reformadas das instâncias inferiores 

repercutiu, no entanto, dando origem à doutrina do disregard of legal entity, 

sobretudo nos Estados Unidos, onde se formou larga jurisprudência, expandido-se 

mais recentemente na Alemanha e em outros países europeus. 

 

2.3.1. A teoria da desconsideração no direito brasileiro 

A desconsideração da pessoa jurídica visa à suplantação da barreira legal 

imposta pela instituição da pessoa jurídica, contornando-a de forma a manter 

íntegros os valores que inspiraram sua criação.  

                                                 
81 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. op. cit. p. 35-36. 
82 CASILO, João. Desconsiderações da pessoa jurídica. Op. cit,  p. 25. 
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A desconsideração destina-se ao aperfeiçoamento do próprio instituto da 

personalização, pois determina a ineficácia episódica de seu ato constitutivo, 

preservando a validade e existência de todos os demais atos que não se relacionam 

com o desvio de finalidade, e nisso protegendo a própria existência da pessoa 

jurídica. A teoria ou doutrina da desconsideração assegura a finalidade da pessoa 

jurídica ao tempo em que protege os demais, dos prejuízos decorrentes da utilização 

desvirtuada de seus fins.  

O fato de o direito brasileiro integrar a “família” romano-germânica dificulta 

a aplicação da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica. O ordenamento 

jurídico positivo pátrio consagra o princípio da autonomia subjetiva da pessoa 

coletiva, distinta da pessoa de seus sócios. 

Expressava no artigo 20 do Código Civil de 1916 a existência da pessoa 

jurídica como um axioma, levando a julgar-se a personalidade jurídica como 

impenetrável, um direito absoluto, tal preceito não encontra correspondência no 

novo Código Civil de 2002. 

Já se fazem notar, entretanto, reações contra essa concepção há algum 

tempo, inclusive, após a conferência do Prof. Rubens Requião, "Abuso de direito e 

fraude através da personalidade jurídica" ("Disregard Doctrine"), in RT 410/12, 

pronunciada na Universidade Federal do Paraná. Dentre outros, tem o mérito de 

haver, pioneiramente, versado o assunto de forma específica e com tratamento 

esquemático83. 

No que tange aos fundamentos para a desconsideração, inclina-se para a 

corrente objetiva, ao desprezar como tais a fraude e o abuso de direito, a seu 

                                                 
83 RUBENS, Requião. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (Disregard 
Doctrine),  Revista dos Tribunais. 410/12, pronunciada na Universidade Federal do Paraná 
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pensar, insatisfatórios, assentando-a como decorrente do poder de controle 

societário, critério para a desestimação. 

Assim, escreve Requião:  

De tudo o que se vem de expor, decorre que esse efeito jurídico 

fundamental da personalização – separação de patrimônios – e que pode 

ser atingido por outras técnicas de direito, como lembramos, deve ser 

normalmente afastado, quando falte um dos pressupostos formais, 

estabelecidos em lei; e também, quando desapareça a especificidade de 

objeto social de exploração de uma empresa determinada, ou do objetivo 

social de produção e distribuição de lucro – o primeiro como meio de se 

atingir o segundo; – ou, ainda, quando ambos se confundem com a 

atividade ou o interesse individuail de determinado sócio84. 

A sanção  jurídica, em tais casos, não deve ser indistintamente, a nulidade 

(absoluta ou relativa) do ato, negócio, ou da relação, mas a ineficácia. Não deve ser 

a destruição da ‘entidade’ pessoa jurídica, mas a suspensão dos efeitos da 

separação patrimonial. Vincula-a à revisão crítica do conceito de pessoa jurídica e 

exprime não consistir a questão do afastamento a personalidade jurídica em 

"simples fruto de uma cogitação e gabinete, mas foi posta em direito sobretudo pela 

multiplicação dos grupos econômicos, um dos fenômenos centrais de nossa 

época85". 

E justifica:  

É essa, em nosso entender, a melhor explicação para a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity), que a 

jurisprudência, sobretudo a norte-americana, vem aplicando tranqüilamente 

                                                 
84 RUBENS, Requião. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (Disregard 
Doctrine),  Revista dos Tribunais. 410/12, pronunciada na Universidade Federal do Paraná. p.271 
85 ibidem, p.275 
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há várias décadas, para espanto e indignação da doutrina jurídica 

tradicional, em outros países.86 

Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1991, foi, pela primeira vez na legislação civil, proclamada a 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, dispondo o art. 

28 que: 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade 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.  

O instituto visa, para a prática de certos atos, à obtenção de um regime 

jurídico distinto do preconizado no direito posto. Trata-se de aplicar em casos 

concretos um certo raciocínio que afasta a incidência das regras gerais aplicáveis à 

matéria. Isso porque o problema da personificação, por sua especialidade, não 

encontra resposta satisfatória no sistema positivo do direito.  

Através da Desconsideração, atos societários são declarados ineficazes, e 

a importância da pessoa do sócio sobressai em relação à da sociedade, ficando esta 

em segundo plano.  

O art. 28 do CDC representa um grande avanço não só no campo 

específico do Direito Tutelar do Consumidor como  também de todo o Direito Posto 

Nacional. 

Aceitando sugestão do Prof. Rubens Requião, que enviara à Comissão 

Revisora do Anteprojeto do Código Civil o texto de sua conferência, foi prevista, na 

                                                 
86RUBENS, Requião. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (Disregard 
Doctrine), op. cit.  p.275 
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proposta de 1972, uma disposição (art. 49), visando prevenir e repelir abusos 

perpetrados à sombra da pessoa jurídica87. 

Havendo sofrido objeções a redação originária, cuidaram os autores do 

Anteprojeto de aperfeiçoá-la, consoante declarou aquele ilustre jurista na Exposição 

de Motivos do Anteprojeto Revisto:  

Alguns outros pontos da Parte Geral merecem, outrossim, referência, como 

por exemplo, a solução adotada no art. 48, que condena o uso indevido da  

personalidade jurídica, quando desviada dos fins econômico-sociais e o 

das pessoas jurídicas. Foi julgada procedente a crítica quanto à excessiva 

sanção prevista no Anteprojeto anterior, estatuindo-se, agora, ou tão-

somente a exclusão do sócio responsável, que responderá perante a 

pessoa jurídica e terceiros, ou, então, tais sejam as circunstâncias, até 

mesmo a dissolução da associação ou da sociedade88. 

Vem assim redigido o atual art. 50 do Novo Código Civil: 

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 estendidas aos bens particulares dos administradores ou 

sócios da pessoa jurídica. 

A redação original do dispositivo, tal como concebido pelo Ministro Moreira 

Alves, era a seguinte: 

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.  

                                                 
87 REALE, Miguel, Exposição de motivos do C.C.B. MJNI, 1972. p. 15. 
88 REALE, Miguel, Exposição de motivos do C.C.B. MJNI, 1972. p. 8. 
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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.   

Recebeu crítica a redação original, reputado tímida, no qual se vislumbrou 

apenas a intenção de abrigar a "disregard". Comenta Rubens Requião de haver a 

Comissão  Revisora  conferido ao tema "tratamento  que  não se compatibiliza com a 

 pureza e a elegância da doutrina da desestimação da responsabilidade jurídica “. 

Assim, não permite a terceiros, maiores interessados, levantar o véu da 

pessoa jurídica. Limitou a responsabilidade aos bens dos administradores, quando 

todos que se encontram atrás da entidade deveriam responder. Demais disso, a 

dissolução da sociedade ou exclusão do sócio constituem pena, que não é imposta 

pela "disregard". De qualquer modo, note-se no direito brasileiro a tendência 

evolutiva de admitir, à guisa de regra genérica, a desconsideração da personalidade 

da pessoa jurídica, em dadas circunstâncias. Invoca os limites da concessão da 

personalidade jurídica pelo Estado, que não pode ser utilizada contra seus fins, e 

funda a teoria da desestimação, no direito nacional, sobre os conceitos de abuso de 

direito e fraude, em posição acoimada de subjetivista, vendo, no abrigar-se a teoria, 

uma solução ética ao desviar-se de seus fins a pessoa jurídica.  

A Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, segundo Ricardo Fiúza 

“pretende que quando a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua  

constituição, ou quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso da 

personalidade jurídica, o ‘órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério 

Público, quando lhe couber intervir no processo, esteja  autorizado a desconsiderar, 
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episodicamente, a responsabilidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela 

se valerem como escudo sem importar essa medida numa dissolução da pessoa 

jurídica89”.   

 

2.3.2 Aplicação no processo do trabalho 

 

Na relação comercial, é pressuposta a desvinculação da pessoa jurídica 

da empresa em relação à pessoa física dos sócios, respondendo estes nos limites 

impostos no estatuto próprio de constituição, segundo os parâmetros legais 

concernentes ao tipo de empresa constituída.  

A Consolidação das Leis Trabalhistas – Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943 – baixada por Getúlio Vargas, traz, no art. 2º, ao estabelecer a 

extensão do conceito empregador, a noção de empresa, que inclui os grupos 

econômicos. Tanto é assim que o § 2º, do referido dispositivo, faz menção expressa 

aos grupos industrial, comercial ou de qualquer outra atividade, atribuindo às 

diversas sociedades integrantes a responsabilidade solidária para as obrigações 

decorrentes dos contratos de trabalho. 

Mesmo diante da facilmente identificável finalidade da lei, tem-se a 

Súmula 205, do Tribunal Superior do Trabalho, dando interpretação restritiva ao 

referido dispositivo legal, quase que contrariando o § 2º, do art. 2º, da Consolidação 

das Leis Trabalhistas, uma vez que dispõe: “O responsável solidário, integrante do 

grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, 

portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito 

passivo na execução.” 

                                                 
89 FIUZA, Ricardo. Novo código civil comentado. Op.cit. p.. 65 
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Vale observar, porém, a circunstância na qual a Consolidação das Leis 

Trabalhistas não exige a prova de fraude nem de abuso para que outras empresas, 

que não a empregadora, respondam por débitos trabalhistas desta; basta que 

integrem o mesmo conglomerado, a fim de serem todas solidariamente 

responsáveis. 

Ressalte-se, ainda, que os Tribunais não conferem maior amplitude ao § 

2º, do dispositivo em tela; quase sempre restringem a incidência da responsabilidade 

solidária sob o argumento de que a solidariedade não se presume, negando, então, 

eficácia à lei. 

É importante observar, também, a existência dos defensores, de que o art. 

2º, § 2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas não corresponde à responsabilidade 

solidária entre as pessoas as quais tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como entre as pessoas 

expressamente designadas por lei. 

Situações existem, contudo, que denotam a responsabilidade do sócio 

para figurar na relação processual: na condição de sucessor da empresa, seja no 

processo cognitivo, seja no processo executivo; na condição de responsável, dentro 

de limites próprios, em que responde com seu patrimônio particular para saldar 

dívida da empresa, sem efetivamente ingressar no processo, na condição de parte, 

que permanece sendo a empresa da qual é sócio.  

As situações de responsabilidade patrimoniais do sócio nos limitem do 

Direito Comercial, por dívida contraída pela empresa, é tema que não acarreta 

dúvidas. A relação jurídico-processual não se afeta pela integração do patrimônio do 

sócio subsidiariamente ao patrimônio insuficiente da empresa à execução. Eis que 

continua sendo parte executada a empresa e não o sócio.  



                                                                                                                83

Situações diversas têm surgido, quando a empresa mascara situação 

patrimonial ou mesmo evidencia desaparecimento do mercado: sumir, tornar inativa 

ou insolvente deliberadamente. Sendo localizados os sócios são chamados para 

responder não mais subsidiariamente, mas em caráter principal, como sucessores 

da empresa. Outrossim, quando estes passam a constituir novas empresas, 

diretamente ou por prepostos, de modo a desviar o patrimônio empresarial para 

outras sociedades comerciais que, em verdade, apenas são o prolongamento da 

originária fraudulentamente extinta ou tornada inativa.  

Há de se considerar que não se trata, no caso, de examinar a insolvência 

regular, a qual culmina por vezes em processo falimentar e acarreta a sucessão da 

empresa pela respectiva massa falida, com todas as implicações decorrentes, mas 

situação diversa, em que a empresa simplesmente desaparece ou permanece em 

situação de inatividade ou insolvência deliberada que não permite, contudo, a 

configuração dos preceitos próprios da Lei de Quebras.  

Por conta disso, a jurisprudência, aplicando analogicamente preceitos 

legais e na linha da doutrina mais recente, tem aceitado a desconsideração da 

pessoa jurídica, quando, em detrimento de pessoa estranha à relação comercial, há 

mascaração da situação empresarial ou desvio patrimonial para seus sócios ou para 

outras empresas. Nesse caso, cabe responder, inclusive, além dos limites 

socialmente estabelecidos, ante o abuso da condição societária para atingir fim ilícito 

ou imoral. 

Justifica-se a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, 

nos casos em que as empresas denotam ter patrimônio insuficiente para saldar suas 

dívidas, ou mesmo se tornam inoperantes, enquanto seus sócios continuam a 

ostentar patrimônio inequivocamente conseguido a partir da atuação empresarial, ou 
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se valem de artifícios para alcançar fim equivalente por meio de empresas-laranjas. 

Participando ou não da sociedade, passa a utilizar-se de prepostos para afigurar-se 

distante da nova sociedade, ainda que continue, de um ou outro modo, a administrá-

la através dos prepostos colocados como sócios.  

A situação fica mais grave, quando se verifica que a execução envolve 

créditos alimentícios, e  os desvios comerciais dos sócios não podem prejudicar o 

trabalhador que contribuiu para o implemento patrimonial da empresa e 

indiretamente daqueles.  

O Código Comercial salienta no artigo 350 que “os bens particulares dos 

sócios não podem ser executados, senão depois de executados todos os bens 

sociais”, sendo certo se estes não são colocados à disposição da execução, a 

frustração da execução direta contra a empresa permite, então, a perseguição dos 

bens dos sócios. Assim, é desconsiderada a pessoa jurídica como qualificada a 

atuar na relação jurídico-processual instaurada, por detrimento da própria situação 

no campo material.  

Necessária, portanto, a desqualificação da pessoa jurídica para, então, 

inserir os sócios na relação jurídico-processual, como sucessores, indistintamente da 

capacidade societária, ante a possibilidade de ação regressiva quanto aos sócios 

não chamados à lide. Se o patrimônio destes pode responder pela execução que a 

pessoa jurídica está a frustrar, ou ainda inserir a empresa que fraudulentamente 

constituíram, seja como sócios, seja colocando mero preposto, continuam a 

responder às diretrizes ditadas pelos verdadeiros proprietários.  

O sócio, portanto, para descaracterizar tal sucessão de responsabilidade, 

decorrente da desconsideração da pessoa jurídica no processo, deve demonstrar 

que a empresa possui patrimônio capaz de responder pela execução, ou, ainda, que 



                                                                                                                85

já fora antes regularmente desconstituída, conforme preceituado no artigo 338 do 

Código Comercial. Essa hipótese poderia conduzir à ilegitimidade como parte, 

embora se repita, jamais afastando a responsabilidade comercial subsidiária, que 

não se confunde com a responsabilidade principal no caso da sucessão de empresa 

despersonalizada. 

As empresas declaradas extensão da executada devem, doutro lado, 

apontar argumentos sólidos que denotem plena desvinculação daquela executada 

ou dos sócios respectivos, ou, quando tal não se afirme, desde logo indicar 

patrimônio desonerado, seja por parte da executada empresa, seja de seus sócios, 

suficientes à execução, a afastar os indícios de fraude na sua própria constituição.  

Nesta linha, assim tem entendido a jurisprudência pátria: 

Ementa: PENHORA. BENS DO SÓCIO. A transferência, aos sócios, da 

responsabilidade pelos débitos trabalhistas da empresa somente é 

admissível nas hipóteses de gerência abusiva ou ilegal, ou de 

encerramento de forma irregular da firma, e mesmo assim a constrição 

judicial dos respectivos bens não pode ser processada sem que antes 

sejam eles chamados ao Juízo da Execução, com notificação regular, para 

se defenderem, sob pena de violação à Constituição. Inteligência do artigo 

5º, inciso LV, da Carta; artigos. 214, 249 e 596 do Cód. de Proc. Civ. e 

artigos 1395 a 1398 do Cód. Civil.90 

Ementa: SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. Os bens 

particulares dos sócios respondem pelo pagamento de condenação 

trabalhista imposta à sociedade de que façam parte, quando não se 

demonstra que a dissolução da reclamada ocorreu de forma legal e 

definitiva.91 

                                                 
90 TRT — 10ª REGIÃO 1ª TURMA Relator Juiz HERÁCITO PENA JÚNIOR AP 298/88 Acórdão 
publicado no DJU. de 28.06.89. 
91 TRT — 3ª REGIÃO 5ª TURMA Relator Juiz MARCOS BUENO TORRES AP 2401/95 Acórdão 
publicado no DJ-MG de 27.01.96. 
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Ementa: EXECUÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA DE 

EMPRESA. Responsabilidade dos bens particulares dos sócios majoritários 

face à consagração legal (Código de Defesa do Consumidor) da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Provimento do 

agravo obreiro.92  

Ementa: PENHORA SOBRE BEM PARTICULAR DE SÓCIO. Os bens 

particulares dos sócios respondem pela execução, quando a sociedade é 

desfeita de forma irregular. Entretanto, se a relação de emprego que 

originou o crédito começou a vigorar após o afastamento do titular dos 

direitos e ações do telefone constrito, inviável a manutenção da penhora. 

Recurso provido.93 

Ementa: DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE 

POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA.. MARIDO E MULHER. 

PENHORA SOBRE BENS DO CASAL. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A autonomia patrimonial da 

personalidade jurídica não pode servir de fraude a credores quando os 

únicos sócios - marido e mulher - detêm em seus nomes patrimônio capaz 

de garantir a dívida da pessoa jurídica, por sua vez desvestida de tal 

acervo. Na hipótese, lícita e jurídica mostra-se a desconsideração da 

personalidade jurídica, promovendo-se a penhora de bens dos sócios para 

garantia de dívida da sociedade. 2. Recurso conhecido e provido, 

parcialmente.94  

Ementa: EXECUÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS DE FORMA 

SIMULADA - FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. Extraído dos 

autos o elemento comprobatório do descompasso entre a realidade fática e 

a mera constituição de empresas, do mesmo ramo de atividade, com a 

                                                 
92 TRT — 19ª REGIÃO Relator Juiz INALDO DE SOUZA AP 90601323-71 Acórdão publicado no DO-
AL de 22.06.96. 
93 TRT — 4ª REGIÃO 1ª TURMA Relatora Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA AP 96.018803-7 
Acórdão publicado no DJ-RS de 02.12.96. 
94 TJDF 1ª TURMA CÍVEL Relator Desembargador EDMUNDO MINERVINO AI 7430/96 Acórdão 
publicado no DJU-3 de 17.09.97. 
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administração e a propriedade girando em torno de pessoas ligadas por 

vínculo familiar, aplica-se à regra insculpida no art. 9º da CLT, resultando 

válida a penhora efetuada sobre bens da agravante. Agravo não provido.95  

Ementa: SÓCIO GERENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O sócio-

gerente de sociedade por quotas de responsabilidade limitada responde 

solidariamente pelos créditos decorrentes da relação de trabalho, 

independentemente do valor integralizado na formação da empresa, 

quando comprovada a violação à legislação que ampara os direitos do 

trabalhador (Constituição Federal, CLT e CCT) bem como em face do risco 

à eficácia da execução dos créditos deferidos no processo de 

conhecimento, decorrente da perda de patrimônio da empresa. Recurso do 

reclamante provido.96   

Vê-se, pois, que a jurisprudência, sob os mais diversos fundamentos: 

controle da sociedade; fraude à lei, ao contratante e aos credores; abuso de direito, 

tem posto à margem a personalidade da pessoa jurídica, para permitir a 

responsabilização do sócio, que, atrás dela, dominando-a ou utilizando-a, se 

esconde, em ordem a evitar resultados injustos e danosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
95 TRT — 10ª REGIÃO 2ª TURMA Relatora Juíza HELOÍSA PINTO MARQUES AP 19/98 Acórdão 
publicado no DJU-3 de 11.09.98. 
96 TRT — 10ª REGIÃO 2ª TURMA Relatora Juíza HELOÍSA PINTO MARQUES AP 582/98 Acórdão 
publicado no DJU-3 de 11.09.98. 
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CAPÍTULO III 

 

ENTRAVES DA EXECUÇÃO TRABALHISTA E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

PARA A MAIOR EFETIVIDADE DO PROCESSO 

 

3.1 Causas da Obstrução Processual da Execução Trabalhista 

 

O anseio da sociedade por uma melhor prestação jurisdicional exige 

considerar que a verdadeira meta do processo é a sua efetividade e não somente o 

desenrolar de atos formais das partes e do juiz. Não importa a existência de um 

sistema jurídico que apenas assegure o acesso formal do indivíduo, se não houver 

uma providência jurisdicional efetiva, rápida.  

Hodiernamente, o processo de execução trabalhista apresenta uma 

estrutura que vem a exigir dos operadores do direito uma busca de eficácia e maior 

efetividade. Assiste-se a uma burocratização incessante da etapa de cumprimento 

do direito induvidosa, reconhecido pela decisão judicial, que vem exigindo 

sobremaneira respostas emergentes de significados múltiplos, seja pela 

necessidade de resguardar os elementos norteadores da execução trabalhista, 

dotada de normas próprias e autônomas, absolutamente auto-aplicáveis sem a 

necessidade de interferência da regra subsidiária, seja pela urgência na satisfação 

do crédito conferido ao trabalhador, cuja natureza é primordialmente de 

sobrevivência pelo seu conteúdo alimentar. 

Como acentua Moniz de Aragão, “o princípio fundamental da adequação, 

também chamado de adaptabilidade, que corresponde precisamente ao cuidado na 

dosagem, sob pena de tanto a forma quanto o formalismo falharem ao fim a que 
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estão destinados e se convertem em motivo de dano ao processo e seu objeto”.97 

Ressalta-se esse ensinamento para levantar a discussão de que o princípio de 

execução insculpido no art. 620 do CPC, de aplicação supletiva, já não disponibiliza 

ao credor do processo laboral meios de escolha para o que tinha como forma menos 

gravosa de execução. Em verdade está a vivenciar o processo do trabalho o 

acentuado e contínuo volume de demandas envolvendo a figura de trabalhadores 

em absoluto estados de pobreza, ou quase sempre de miserabilidade, que exige 

cada vez mais dos juízes a necessidade de preservar uma execução dotada de 

celeridade e economia procedimental. 

No processo de execução encontra-se embutido o sinal da 

emergencialidade e da sobrevivência de empregados sem perspectivas de 

identificação laboral, que depositam na justiça obreira as últimas perspectivas no 

recebimento célere do que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. É necessária 

consistência e segurança na defesa do direito social do trabalho, e mais ainda na 

sua preservação através de um processo executório que garanta sua eficácia.  

Não é mais possível separar a cognição processual da fase executória. Os 

sistemas processuais vigentes não concebem a atividade de o Estado-juiz esgotar, 

com a conclusão da fase cognitiva do processo. Cognição e execução passam, pois, 

a alardear o mesmo caráter público. 

A constrição patrimonial consiste no fundamento de todo o sistema 

executório trabalhista, pois se apreendem bens do devedor para que, praceados ou 

leiloados e arrematados (transferência coativa), a importância auferida corresponda 

ao valor do crédito do obreiro e às despesas processuais. Tal sistema parte das 

premissas de existência de bens em nome do devedor, de que tais bens são 

                                                 
97 ARAGÃO, Moniz, E.d.Procedimento:Formalismo e Burocracia. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, 
vol. 67, n. 1, jan./mar. 2001, p. 114. 
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localizáveis, e o procedimento expropriatório será rápido. Tais premissas, todavia, 

nem sempre se apresentam verossímeis. 

A frustração absoluta da execução ante verificar-se a inexistência de bens 

atuais do devedor é infelizmente comum. Esgotadas sem êxito as diligências 

rotineiras de consulta ao DETRAN, ao Cartório de Registro de Imóveis, à companhia 

telefônica local, ao Banco Central e à Secretaria da Receita Federal, o único 

caminho que resta aos autos é ocupar espaço em um dos numerosos escaninhos do 

arquivo provisório, até que, em um incerto dia, alguma notícia venha renovar de 

esperança a alma do detentor da inócua vitória judicial. 

Noutro aspecto, o elevado volume de bens móveis penhorados como 

garantia das execuções ocasionam, freqüentemente, desdobramentos processuais 

que atentam contra o desenvolvimento rápido da fase de execução, numa infindável 

manifestação de protelações por discussões relativas ao estado de conservação dos 

bens, o montante resultante da avaliação, as figuras dos depositários, a 

impossibilidade de remoção por falta de meio materiais próprios, a ausência de 

depósitos judicial, para alienação, desgaste com o tempo, superação do bem pela 

sua desvalorização econômica ou utilitária, ou, ainda, interposição de embargos de 

terceiros e desaparecimento juntamente com a empresa ou pessoa física reclamada.  

Não são raras as ocorrências vivenciadas nos foros trabalhistas onde os 

depósitos judiciais ficam em estado dificílimo de acúmulo de bens que, embora 

penhorados regularmente, ficam à mercê de uma alienação pela existência de 

procedimento recursal ainda disponível ao devedor. Assiste-se de forma cada vez 

mais crescente o número de demandas cuja garantia da execução possibilita-se 

exclusivamente por bens móveis, não raramente de difícil alienação por ocasião de 
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sua constrição, e quase impossível de venda quando do transcurso de longo 

processamento executório. 

Matéria das mais implexas, a ocasionar contenda com desdobramentos 

consideráveis, a penhora sobre bens e sua discussão quanto à caracterização como 

sendo de família têm provocado no processo do trabalho divergências acentuadas 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência. À parte as discussões que se processam 

sobre a inconstitucionalidade originária da própria Lei n. 8.009/90, em face de seu 

nascedouro, a Medida Provisória n. 143/90, cujo teor da matéria encontra-se 

desprovida do caráter de relevância e urgência instituídas no art. 62, do Texto Maior, 

é inegável que o referido diploma legal vem fazendo parte do cotidiano das 

execuções trabalhistas, situação que enseja uma abordagem crítica em defesa de 

todo o enfoque estabelecido neste estudo, que seja a centralização do pensamento 

na busca de um processo de execução rápida, econômica. 

Estabelece o art. 1º, da lei em comento, a impenhorabilidade do imóvel 

residencial do casal, ou da entidade familiar, para garantia de qualquer natureza de 

dívida, seja ela fiscal, previdenciária, trabalhista, civil, à exceção das ressalvas 

contidas no art. 3º do diploma legislativo já indicado.  

Adiciona, ainda, o parágrafo único, do art. 1º, da Lei n. 8.009/90, o 

impedimento de constrição sobre os móveis que guarnecem a residência, o imóvel 

sobre o qual  se assentam a construção, as plantações, equipamentos e benfeitorias 

de qualquer natureza, o que não abstrai uma apreciação mais depurada com vistas 

à elucidação de dívidas, já que a própria lei apresenta omissões e obscuridade na 

avaliação e caracterização desses bens, deixando margem a uma ação jurisdicional, 

cuja ênfase deve dirigir-se com prudência. 



                                                                                                                92

Acrescenta-se ao aspecto de cautela, no que se refere à questão da 

impenhorabilidade, a própria imperfeição legislativa da Lei n. 8.009/90, em face do 

crédito trabalhista e sua natureza jurídica. O art. 3º delimita em seus incisos as 

exceções que autorizam a penhora do chamado bem de família, cometendo a 

negação de princípios elementares da proteção obreira e do tratamento igualitário da 

lei entre cidadãos, prevista na Constituição Federal, qual seja, a supervalorização de 

créditos advindos de impostos, taxas, contribuições, pensão alimentícia e de 

contratos civis, em detrimento do privilégio estabelecido para as garantias 

constitucionais e históricas adquiridas pelos que deram sua força física na tarefa do 

emprego, do trabalho. 

Tomando como base o relatório do TRT da 5ª Região da Bahia, que 

abrange a 1ª, 2ª e 3ª Vara do Trabalho do Município de Feira de Santana (BA), 

durante o período de janeiro a agosto de 2001, foram apresentados os seguintes 

resultados em relação à execução dos processos (quadro 01): 

FIGURA 01: Execução dos processos em Feira de Santana (BA) o período 

de janeiro a agosto de 2001: 

 

 Varas 

Execução 1ª 

F. Santana 

2ª 

F. Santana 

3ª 

F. Santana 
Saldo de 2000 1.397 2.325 1.821

Execuções iniciadas 108 241 174 

Recebidos de outros  
órgão para execução 

- - - 

Total em Execução 1.505 2.566 1.995

Participação (%) 1,46 2,49 1,94 

Execuções Encerradas 52 195 163 

Execuções Pendentes 1.453 2.371 1.832

Produtividade 3,46 7,60 8,17 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – Bahia 
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 São tais aspectos que se sobressaem nas estatísticas da Justiça do 

Trabalho, demonstrando, inequivocamente, que o processo de execução  carece de 

efetividade.  

Também é tristemente rotineiro que a evasão patrimonial do devedor seja 

fruto de manobras societárias, tais como a cisão da sociedade e a transferência 

fictícia de cotas ou ações, acarretando no enfraquecimento da empresa e 

envolvendo pessoas geralmente apáticas e inocentes, para que sirvam como reles 

testas-de-ferro do verdadeiro dono do "fracassado" empreendimento. Tais manobras 

têm sido comumente o álibi para que o real responsável pela dívida trabalhista em 

cobrança jamais venha a ser molestado pelo juízo executório e, pior, reinicie sua 

empresa sob nova fachada, repetindo os procedimentos, em contínuo processo de 

enriquecimento às custas de lesões aos direitos operários. 

Ademais, beneficiário de uma legislação confusa, dispõe o devedor de 

valiosos mecanismos procrastinatórios que lhe permitem, sucessivamente, discutir o 

valor da dívida sem garanti-la, (CLT, art. 879, § 2º), insurgir-se contra a penhora ou 

novamente rebelar-se contra o valor da liquidação, sem que necessite desembolsar 

qualquer quantia (CLT, art. 88); recorrer ao TRT e ao TST e, vencido, renovar 

embargos e agravos de petição, ainda que preclusa a matéria; apresentar embargos 

à arrematação ou à adjudicação, com os subseqüentes recursos. A execução é uma 

verdadeira prova de resistência de duração indeterminada e imprevisível para os 

trabalhadores, advogados, juízes e serventuários. 

A aplicação, ainda que em regime de subsidiariedade, das normas 

consolidadas, dos dispositivos do Código de Processo Civil e das disposições 

contidas na Lei n. 6.830/80 , tem-se demonstrado  um efeito danoso à efetividade do 
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processo de execução, ampliando, inclusive, as possibilidades de a parte executada 

opor-se maliciosamente à execução. 

A questão agrava-se se for ponderado que ditas normas, aplicáveis todas 

ao processo executivo, ensejam uma diversidade, pouco contributiva, de 

posicionamentos judiciais a respeito da mera tramitação do feito, tornando o 

procedimento algo de demoradas e profundas discussões, quando, por princípio, a 

execução se pauta nos elementos de certeza, já obtidos com o prévio processo de 

conhecimento, se o título respectivo for o judicial ou de elevadíssimo probabilidade, 

para os títulos extrajudiciais. 

A propagação indesejada do ponto de vista sobre o delineamento 

procedimental da execução, rende ensejo ao cabimento material de sucessivos 

recursos, interpostos, não raras vezes, sem a menor procedibilidade, conseqüência 

evidente que os autores de tais apelos apóiam-se na pluralidade jurisdicional para a 

interposição do respectivo recurso, conseguindo, inclusive, suprir, prima facie, até 

mesmo, os requisitos específicos referentes aos recursos de fundamentação 

vinculada, como no caso do Agravo de Petição.  

Mesmo com o prestígio do crédito trabalhista em relação aos demais, não 

se tem conseguido assegurar, de modo integral e num prazo razoável, a 

correspondente percepção pelo obreiro, o que confirma a necessidade de 

desconstrução do atual modelo processual. Inclusive no que se reporta à autoridade 

dos órgãos jurisdicionais no campo do processo trabalhista. 

A farta sucessão de incidentes processuais é de certa forma incentivada 

porque o método de constrição patrimonial, na prática e na maioria das vezes, 

completamente inofensivo. A falta de espaço físico nos depósitos públicos e a 

inviabilidade de remoção de certos bens (equipamentos de grande porte, máquinas 
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de difícil conservação, bens imóveis, etc) tornam insensíveis os efeitos dos atos 

preparatórios da expropriação judicial.  

Não se esforça o devedor para solver logo suas obrigações porque a 

execução, concretamente, não o incomoda. É mais rentável empregar suas reservas 

monetárias nas diversas aplicações apresentadas pelo mercado financeiro, que 

oferece remuneração bem mais vantajosa que os encargos moratórios incidentes 

sobre os débitos trabalhistas (Lei nº 8.177/91, art. 39). Dever, na Justiça do Trabalho, 

é algo cômodo e lucrativo. 

Nesse contexto, assiste-se a um mesmo filme inúmeras vezes: a sentença 

condenatória transforma-se de título executivo em título honorário, algumas folhas 

de papel timbrado sem qualquer valor prático, desprestigiando o Judiciário e 

alimentando a sedimentada desconfiança do cidadão nas instituições nacionais. 

Em suma, o método do constrangimento patrimonial não tem revelado 

plena eficácia na rápida e integral solução das execuções trabalhistas.  

Dentre outras causas, merece destaque a questão da execução em face 

de empresas falidas, já que há verdadeiro tabu, quando se trata de efetivação de 

tutela contra essas empresas, como se a empresa devedora e seus sócios 

devessem ser “poupados” em detrimento dos credores, que não deram causa à tal 

situação de insolvência. 

Na Justiça do Trabalho é comum, declarando-se a falência do 

empregador, que os créditos oriundos do contrato de trabalho e reconhecidos por 

decisões com trânsito em julgado, sejam habilitados na massa falida. Isso leva o 

empregado a aguardar a solução dos intermináveis processos falimentares, sem 

poder receber tais créditos, transferindo-se o risco do empreendimento, para os 
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trabalhadores, contrariamente ao disposto no art. 2º da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Ainda no âmbito das questões causadoras da obstrução processual de 

execução e, por conseqüência, a obstrução dos mecanismos para a sua efetivação, 

é a execução de titulo judicial (sentença) contra terceiro que não foi parte no 

processo de conhecimento e, desse modo, não figura no processo como devedor.  

Para Manoel Antonio Teixeira Filho, “Tratando-se de grupo econômico 

(CLT. Art. 2º, § 2º da CLT) a execução, mesmo assim, somente poderá ser 

promovida em relação àquelas empresas que participaram do processo de 

conhecimento. Ao se escrever sobre o assunto em outra obra, já se alertou para o 

fato de ser censurável a praxe de permitir-se que a execução seja promovida contra 

quem não esteve presente no processo cognitivo, a pretexto de pertencer ao mesmo 

grupo econômico, pois isso envolve ofensa bárbara a princípios medulares do 

devido processo legal”.98 

O excessivo número de recursos no ordenamento jurídico é motivo de 

preocupações, uma vez que leva a um interminável trâmite do feito pelos Tribunais, 

sem que as partes tenham sequer noção de tudo que ocorre com o seu processo. 

O duplo grau de jurisdição obrigatório necessita ser extirpado do sistema 

jurídico processual brasileiro, tendo em vista que representa um retardamento 

excessivo do processo, tornando inócua a decisão de primeiro grau. 

 Há que se chamar atenção para o recurso de agravo de petição sem se 

delimitar da matéria para a sua interposição, (art. 897 da Consolidação das Leis do 

Trabalho). A aplicação subsidiária das normas processuais civis (art. 8º da 

                                                 
98 FILHO, Manoel Antonio Teixeira. Execução no processo do trabalho. São Paulo. LTr. 1995. p. 139. 
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Consolidação citada), aumenta em muito os mecanismos utilizados com propósito 

protelatório.  

Em todos os casos em que se permite alegar erro no julgamento com 

relação à aplicação das regras, sejam ou não tais erros de natureza a se supor que 

tenham afetado o julgamento, acarretará males desproporcionais aos benefícios que 

se podem verificar em casos relativamente raros. Abre a porta ao uso do direito de 

recorrer, simplesmente com propósitos protelatórios e aumenta as despesas do 

pleito, o que em tudo trabalha em desfavor da parte hipossuficiente. 

As hipóteses são tantas que transformam o processo numa verdadeira 

“torre-de-babel”, não se sabendo onde tem origem toda a matéria e havendo, muitas 

das vezes, repetição de análise do tema, sem se falar que, em algumas ocasiões 

pode o Tribunal analisar a questão, sem que tenha havido julgamento do feito em 

primeiro grau.  

Importante ressaltar as observações do Professor Arion Sayão Romita, ao 

abordar o que chama de crise da execução, e o abuso na interposição de recursos 

em fase executória, num profundo desrespeito ao princípio da irrecorribilidade das 

decisões interlocutórias: “O abuso na utilização dos recursos em muito contribui para 

retardar a execução. Não há como supor que na execução só cabe um recurso só; o 

agravo de petição da sentença que julgar os embargos do devedor. No cotidiano do 

foro trabalhista, com inobservância da regra do deslocamento do recurso contra 

decisões interlocutórias, o que se verifica é a manifestação de agravos de petição 

das mais variadas decisões judiciais, mediante atitudes que merecem a mais 

completa repulsa”.99 

                                                 
99 ROMITA, Arion Sayão, Aspectos da Execução Trabalhista.Revista do Tribunal do Trabalho, vol.66, 
abril/junho 2000, p. 126. 
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A carência de mais servidores, melhores acomodações e um maior 

número de equipamentos de informática, também constituem entraves à execução. 

Toda essa engenharia leva o jurisdicionado a desacreditar da atividade 

jurisdicional   e  a    ineficácia  do  cumprimento  das  decisões  tão  reivindicadas 

pelo hipossuficiente.  

 

3.2. Mecanismos de Efetivação da Execução (propostas) 

 

Por todas as causas de obstrução processual expostas, cuja totalidade por 

certo não foi atingida, constata-se que é imprescindível à execução a disponibilidade 

de elementos logísticos para a realização de sua missão, mormente pelo fato de que 

não há prazo para encerramento do processo de execução. A efetividade do 

processo dependerá, nos casos das execuções possíveis, da habilidade dos atores 

envolvidos em lidar com as dificuldades próprias de um procedimento que investe 

contra o patrimônio alheio e está permeado de solenidade100. 

No exercício de funções societárias, se o membro de uma sociedade, a 

utiliza e age com excesso de poder ou em infração à lei, passa a responder de forma 

pessoal por tais atos. Se atuar de forma ilícita, desvirtua a atividade e os objetivos da 

própria sociedade se responsável por esses atos ou omissões.  

O não-pagamento de verbas trabalhistas (salário, horas extras, adicionais 

ou quaisquer outras) constitui-se em infração à lei, vez que tais direitos estão 

previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. A simples natureza alimentar 

justifica tal interpretação, até porque qualquer ato que vise burlar tais direitos é 

considerado fraudulento (Art. 9º da CLT). 

                                                 
100 CHAVES, Luciano Athayde. O processo de execução trabalhista e o desafio da efetividade 
procesual, Revistas dos tribunais, 2002, n. 106, p.103. 
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Pode-se concluir, portanto, que o débito trabalhista decorrendo de uma 

ilicitude, e, não só a sociedade, mas também seus próprios membros passam a ser 

responsáveis por aquele. Ainda que se argumentasse que o não-pagamento de 

crédito trabalhista não fosse um ilícito  em sua forma pura,  mas tão-somente  o  

não-cumprimento de uma obrigação contratual, ainda assim, persistiria a 

responsabilidade dos sócios para com tais débitos. 

Se, para ressarcir o Erário, admite a lei que a sociedade seja 

desconsiderada e a responsabilidade seja de seus membros, essa posição também 

se admitirá com relação aos débitos trabalhistas, tendo em vista o seu caráter 

alimentar, consoante § 1º - A do art. 100 da Constituição Federal, dada pela Emenda 

Constitucional nº 30, de 13.09.2000, e aplicação subsidiária do direito comum ao 

direito do trabalho (Art. 8º, Parágrafo Único, da CLT). 

A legislação brasileira, ademais, atribuiu ao empregador os riscos da 

atividade econômica, ex vi do disposto no art. 2º da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Sérgio Pinto Martins reitera:  

“o empregador, por natureza, assume os riscos de sua atividade 

econômica. Não pode o primeiro querer repassar os riscos de sua atividade 

ao empregado. Assume o empregador tanto os resultados positivos (os 

lucros) como os negativos (os prejuízos)”.101 

O empregador, portanto, deve, como acentua Valentim Carrion “arcar com 

os lucros e perdas do empreendimento”102. 

A relação empregatícia tem natureza contratual. “O vínculo laboral é de 

natureza privada, em que pese as disposições de ordem pública que 

estabelece normas imperativas, e por isso mesmo, impostergáveis pelas 

                                                 
101 MARTINS, Sérgio Pinto. Comentário à CLT, Atlas, 1998, p.31  
102 CARRION, Valentin. Comentário à consolidação das leis do trabalho, Saraiva, 1998. P.27 
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partes. É consensual, por isso, que, dispensando formas específicas, 

configura-se com o acordo de vontades, tácito ou escrito, desde que 

presente os seus elementos constitutivos. É, ainda, sinalagmático, o que 

põe em relevo a sua natureza bilateral. Destarte, é comutativo, já que 

estabelece direitos e obrigações recíprocas – a do empregador, de pagar 

salários; a do empregado, de prestar serviços”.103 

Questiona-se a obrigatoriedade da identificação no processo de 

conhecimento nos casos de responsabilidade solidária fixada no art. 2º § 2º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho para efeito da execução.  

Em se tratando de grupo econômico, não se faz necessário que conste do 

título executivo judicial, como devedor, o responsável solidário, integrante do grupo 

econômico, para que possa ser responsabilizado solidariamente na execução dos 

julgados, isso porque: 

 Nem sempre o sujeito passivo do título executivo é responsável pelo 

débito; a inclusão de várias empresas no processo de conhecimento prejudica o 

princípio da celeridade social; 

Na sua grande maioria, a insuficiência de bens da única empresa, 

demandada no processo de conhecimento, surge, quando da execução; 

Quando da penhora de bens de uma empresa do grupo econômico que 

não participou do processo de conhecimento, a mesma poderá discutir a sua 

legitimidade (com o componente do grupo), não havendo cerceamento do direito de 

defesa: Além disso, como preceitua Américo Plá Rodrigues, quando uma norma 

                                                 
103 Os direitos trabalhista na falência e concordata do empregador, LTR p.29 apud. ALMEIDA, Amador 
Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias, trabalhistas: da 
desconsideração da personalidade jurídica (doutrina e jurisprudência). 5. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2001. p. 155. 
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permitir diversas interpretações, dever-se-á adotar a mais favorável ao empregado 

(princípio do in dubio pro operário).104 

A responsabilidade é inafastável porque ope legis. Do contrário, dever-se-

ia exigir-se que o trabalhador intentasse nova ação contra a sucessora, com os 

mesmos fundamentos e pretensões, o que seria absurdo, até porque nada impediria 

que a sucessora criasse novas empresas a posteriori e frustrasse a execução. Ou 

então, no caso de empresas componentes do mesmo conglomerado econômico, 

deveria o trabalhador, profilaticamente, reclamar contra todo o grupo, o que também 

não se afigura razoável. 

Decidiu o TST: 

O sucessor, a qualquer tempo que sucede, no campo do direito do 

trabalho, responde pelos encargos trabalhistas ainda que resultantes de 

relação de trabalho extinta antes da sucessão. Assim, o sucessor não é 

terceiro, mas a continuidade do próprio empregador com que se 

estabeleceu a relação de emprego. Destarte, não se pode dizer que não 

participou do devido processo legal105. 

 Frente à questão do grupo econômico, como parte do processo de 

cognição, para que possa figurar no pólo passivo da execução, o Enunciado 205 do 

TST e o dispositivo da Consolidação das Leis Trabalhista art. 2º. § 2º, reza: 

art. 2º § 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 

delas, personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle ou 

administração de outra, constituído grupo industrial, comercial ou qualquer 

outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 

subordinadas. 

                                                 
104 PLÁ RODRIGUEZ, Américo, Princípios de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1993. p. 45. 
105 TST, E-RR 475-621/19998-2, Rel. Min. José Luiz Vasconcelos, DJU 26.11.1999, p.41. 
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O parágrafo não fala que somente existirá a solidariedade, caso a 

empresa a ser chamada como solidária tenha participado da relação processual 

como reclamada no processo de conhecimento, portanto, não há embasamento 

legal para subsistir.  

Ademais, Luiz Carlos T. Bomfim relata em acórdão no processo de 

Mandado de Segurança, o pedido do credor, para que se faça infletir a execução 

contra terceiro, isto é, contra quem não foi parte no processo de conhecimento. Por 

isso mesmo, não consta do título judicial como devedor, dando origem, na verdade, 

a uma nova lide de conteúdo declaratória. 

 Não se pede nessa lide a condenação (ação condenatória) do devedor 

derivado, que já existe (embora contra o devedor originário); não se pede a 

constituição, extinção ou modificação de uma relação de direito material (ação 

constitutiva). Pede-se, sim, que a execução se volte contra suposto devedor, o que 

significa dizer que este deve ser declarado como tal (ação declaratória).  

Tal questão há de ser decidida nos limites do devido processo legal (CF, 

art. 5ª, LIV e LV), com observância aos mais elementares princípios constitucionais, 

citando-se o terceiro, assinalando-se-lhe prazo para contestar.  Se a matéria não se 

cingir ao campo das questões de direito (como quase sempre ocorre), assegura-se a 

ambas as partes a produção das provas que se façam necessárias e, observa-se, 

enfim, o direito ao contraditório e à ampla defesa.106 

Para o jurista mineiro César Pereira da Silva Machado Júnior, não há 

dispositivo legal na CLT que impeça o reconhecido do grupo econômico no processo 

de execução, veja-se: 

                                                 
106 BOMFIM, Luiz Carlos T. Execução contra terceiro – sucessão, RDT. n. 8 2002. p.39. 
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Portanto, inicialmente temos que deve ser considerada como verdadeiro 

empregador – como verdadeiro sujeito da relação empregatícia – a 

empresa que deve ser responsabilizada pelo adimplemento de obrigação 

constante do título executivo.   

Estipulando a lei responsabilidade solidária de todas as empresas 

integrantes do grupo econômico, para os efeitos da relação de emprego, 

nada impede de termos tal regra constante do art. 2º, § 2º, da CLT como 

dirigida, também, ao processo de execução, já que aqui igualmente a 

execução estará sendo direcionada contra a empresa, considerada como o 

exercício da atividade econômica.107 

 Por outro lado, nem sempre a pessoa reconhecida no título executivo 

judicial será a responsável pelo pagamento. Como exemplo, os sucessores (arts.10 

e 448 da CLT), o novo devedor que assumiu a dívida, o responsável tributário etc.  

Já o dispositivo  do art. 568, I, CPC, menciona que o sujeito passivo da execução é 

“o devedor, reconhecido como tal no título executivo”. Aqui, o legislador traçou rígida 

limitação à legitimação passiva: somente será legitimado passivamente o devedor 

mencionado no título executivo.  

Mas, ainda que se tenha referido devedor reconhecido no título judicial, foi 

o próprio texto codificado que estabeleceu a legitimidade passiva de outras pessoas 

cujos nomes, a princípio, não são inscritos no título executivo, como os sucessores, 

novo devedor que assumiu a dívida, o responsável tributário etc. (art. 568, II a V, e 

art. 592, I,II e IV, ambos do CPC). 

Da mesma forma, se a ação for ajuizada contra o sucessor e verificada na 

execução que o patrimônio da empresa permaneceu em poder do sucedido, podem 

os bens deste ser penhorados (art. 591 do CPC), já que é o detentor da garantia da 

                                                 
107 JÚNIOR, César Pereira da Silva Machado. Os embargos do devedor na execução trabalhista, São 
Paulo: LTr.. pp. 208/209. 



                                                                                                                104

satisfação dos créditos trabalhistas da empresa da qual era proprietário, qual seja, 

seu patrimônio, pois, é ele que sofre os efeitos da execução. 

Ainda que assim não o fosse, consoante o inserto no art. 568, incs. I e II, 

do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho com esteio no art. 769 

da CLT, são sujeitos passivos na execução: o devedor, aquele contra quem a ação 

foi proposta (sucedido ou sucessor); os sucessores do devedor, aqueles que não 

constam do título executivo, mas que sucedem o devedor em suas relações de 

débito e crédito. 

Deve ser considerada, no particular, a distinção entre obrigação e 

responsabilidade, podendo esta ser atribuída àquele que não foi parte no processo 

de conhecimento, como se dá, por exemplo, com os sócios e sucessores (art. 568, 

incs. I e II, do CPC). 

Assim, sucessor e sucedido sujeitam-se, quando detentores do patrimônio 

da empresa, à sua execução, façam parte ou não do pólo passivo da demanda na 

sua fase de conhecimento. 

Leciona Francesco Carnelutti no sentido de que: 

Já se advertiu que o terceiro sujeito à expropriação (supra 256) tem a figura 

de parte acessória (supra, 105), análoga à do interventor por adesão no 

processo de cognição (ibi). A diferença existe, no entanto, em relação ao 

procedimento, já que, enquanto a intervenção por adesão no processo de 

cognição é sempre voluntária (ibi), o processo de expropriação, por sua 

vez, quando afeta bens de um terceiro responsável pelo devedor, seria 

certamente mas não conveniente que fosse levado sem o contraditório do 

terceiro propriamente dito, de maneira que a intervenção deste último é 

sempre necessária. A legitimação passiva em tal caso é, portanto, dupla, 

do devedor (que é parte em sentido material e processual; supra, 6 e 101) 
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e do terceiro (o qual é, entretanto, parte em sentido somente processual; 

supra, 101)108.  

Decidiu o TST que: 

 Execução – Sucessor – Grupo Econômico. 

O sucessor é parte legitima ad causam passiva na execução, ainda que 

não tenha sido parte na ação. O Enunciado 205 desta Corte refere-se à 

hipótese de grupo econômico e não de sucessão109.  

Também o TRT da 3ª Região decidiu que: 

Execução Trabalhista Contra Empresa Sucessora. 

O art. 2º, § 2º, da CLT trata da responsabilidade solidária do grupo 

econômico em relação aos contratos mantidos com qualquer das 

empresas. Por isso devem todas figurar no pólo passivo, pois a 

solidariedade não se presume (art. 896 do CC e Enunciado 205), Outra 

hipótese é de sucessão trabalhista, prevista nos arts. 10 e 448 da CLT, 

pelos quais se garantem direitos adquiridos em fase da alteração jurídica 

da empresa e a transmissão da sua propriedade. Esta garantia se dá tanto 

no direito material, pela fixação dos direitos, quanto no direito processual, 

pela sua garantia e exeqüibilidade. Se a execução se torna impossível ou 

difícil perante a empresa sucedida, pode e deve prosseguir junto à 

empresa sucessora, mesmo quando não tenha figurado no pólo passivo da 

ação e o empregado para ela não tenha trabalhado. Se a empresa 

sucessora se beneficia da alteração jurídica da empresa sucedida, 

adquirindo-lhe total ou parcialmente o patrimônio, torna-se 

automaticamente co-responsável pelos direitos trabalhistas que nela se 

constituíram. O Direito do Trabalho não pode perder tempo com questões 

de personalismo jurídico, enquanto um trabalhador está sem receber os 

                                                 
108 CARNELUTTI,  Francesco  Instituições do processo civil. Servanta, 1999, v. III,  p. 150-151. 
109 TST, RR 180.560/95.8, Rel. Min. Vantuil Abdala, DJU 09.05.1997, p. 18560. 
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créditos de um trabalho já prestado e transformado em riqueza por quem 

dele se beneficiou110. 

Em se tratando de sucessão trabalhista, nada impede que venha efetivar-

se em momento posterior à formação do título executivo judicial. Assim, frustrar-se a 

responsabilidade da sucessora, reconhecida pelos arts. 10 e 448 da CLT, seria o 

mesmo que esvaziar o próprio instituto jurídico, através do qual o legislador procurou 

resguardar o crédito alimentar.  

Em todos esses casos, portanto, o credor, além de apresentar o título 

executivo, terá que comprovar que o demandado responde pela dívida em sucessão 

ou de forma secundária. 

Na hipótese da terceirização, em nova visão da responsabilidade civil, leva 

o tomador dos serviços a responder, subsidiariamente, pelo inadimplemento das 

obrigações sociais da empresa prestadora de serviço. A doutrina vincula a 

responsabilidade indireta, eminentemente, à idéia de culpa in eligendo, decorrente 

da má escolha da prestadora da mão-de-obra ou na culpa in vigilando, soluções 

estas que se põem em consonância com o ordenamento civil, porque escolheu a 

teoria do risco, já que o evento, isto é, a inadimplência da prestadora de serviços 

decorreu do exercício de uma atividade que se reverteu em proveito do tomador. É 

pois de se rememorar a afirmação de Aguiar Dias de que “a boa solução está na 

opinião que considera fundamento dessa responsabilidade o fato mesmo das 

relações entre principal e dependente”111e que, com inteira propriedade ao que, 

atualmente, se caracterizado o inadimplemento da devedora principal. O 

inadimplemento decorre, simplesmente, da omissão em realizar o pagamento do 

débito, ao ser citado para a execução; deve, porém, ser estendido seu efeito 

                                                 
110 TRT da 3ª Região, Ap. 321/99, Rel. Juiz Antônio Álvares da Silva, DJMG 02.07.1999, p.05. 
111 DIAS, Aguiar. Da responsabilidade civil, vol.2, Rio de Janeiro: Forense, 1993, pág. 164. 
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processual à omissão de nomeação de bens livres, sobre os quais recaia a penhora 

e a inutilidade das diligências do oficial de justiça para penhorar-lhe bens, tanto por 

não os encontrar, quanto por encontrá-los insuficientes ou gravados inteiramente 

para satisfação de outros débitos. 

Faz-se cabível destacar posicionamento de Sebastião Geraldo de Oliveira 

salientando à luz do art. 455 do CPC que, “basta o inadimplemento da obrigação 

pelo devedor principal para que a execução de imediato passe a ser promovida 

contra o devedor subsidiário. Em momento algum o dispositivo da lei estabelece que 

‘só após esgotados todos os meios legais colocados à disposição do judiciário’ de 

executar o devedor principal é que se passaria a responsabilizar para o devedor 

subsidiário, como vem entendendo algum. 

Nem mesmo nas obrigações de natureza civil ou cambiária. Para o fiador 

exigir o benefício de ordem, de modo que primeiramente sejam excutidos os bens do 

devedor, deve nomear bens deste, sitos no mesmo município, livres e 

desembargados, quantos bastem para solver o débito (art. 1491 do CC). No mesmo 

sentido dispõem o art. 595 do CPC e o art. 4º da Lei n. 680/80 que trata da cobrança 

judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública”112. 

No Tribunal Superior do Trabalho a matéria foi versada no RR n. 580012, 

ano: 1999 julgado pela 2º Turma, julgado em 13 de dezembro de 2000, tendo o 

acórdão de que foi Relator o Juiz convocado José Pedro de Camargo,  sido assim 

ementado: 

 

RECURSO DE REVISTA – AGRAVO DE PETIÇÃO – CONDENAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA – FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXECUÇÃO 

                                                 
112 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de, Execução do responsável subsidiário no processo trabalhista. 
LTR, vol.61, n.08, ano de 1997, pa.1064 
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IMEDIATA DO DEVEDOR ACESSÓRIO – INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.- Prevendo o título judicial transitado em 

julgado, condenação subsidiária do beneficiário direto do trabalho, 

sobrevindo a falência do tomador dos serviços, não fere a coisa julgada a 

execução direta e imediata do devedor acessório. A quebra é o 

reconhecimento judicial da inobservância do devedor, ou seja, muito mais 

que inadimplência ou inidoneidade financeira, que justificaram a 

condenação subsidiária. A promoção da execução contra o responsável 

subsidiário não significa violação da coisa julgada, mas seu exato 

cumprimento. Recurso de Revista não conhecido. 

Nas Razões da decisão, quanto ao não-conhecimento, expediu o Relator: 

“De Fato, se , se o acórdão exeqüendo de fls. 160/162 estabeleceu a 

responsabilidade subsidiária, uma vez “caracterizada a inadimplência’, parece 

elementar que a pretensão de exclusão da condenação violentaria a res judicata, 

principalmente  ao tornar ineficaz ou inútil esse comando sentencial. Prevendo o 

título judicial transitado em julgado, condenação subsidiária do beneficiário direto do 

trabalho, sobrevindo a falência do tomador dos serviços, não fere a coisa julgada a 

execução direta e imediata do devedor acessório, eis que a quebra faz presumir a 

concreta inidoneidade financeira, que justificou a condenação subsidiária. Tal não 

significa violação da coisa julgada, mas seu exato cumprimento. Não há como fugir 

desta intrpretação da coisa julgada. 

A recorrente faz parte do título condenatório e a subsidiariedade prevista 

veio a se transformar em responsabilidade direta no momento em que se houve a 

quebra. 

Insista-se que é absurdo exigir que o Reclamante abra mão do comando 

sentencial trabalhista, para, com maior ônus e risco, venha a buscar no juízo 

universal cível a satisfação de seu crédito, como se a subsidiariedade não tivesse 
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existido, exatamente para compensar a inidoneidade financeira da primeira 

reclamada circunstância hoje patenteada com a falência. 

A superveniência da quebra faz presumir a óbvia insolvência da empresa 

tomadora dos serviços. E insolvência é mais do que a empresa tomadora dos 

serviços. E insolvência é mais do que a mera inadimplência, que havia autorizado a 

responsabilização da CEF. 

À desconsideração da pessoa jurídica pode ser invocada tendo como 

exemplo a responsabilidade solidária, para efeitos de relação empregatícia, da 

empresa principal e subordinada, quando constituem um conglomerado econômico.  

A extinção irregular da sociedade, que restou sem patrimônio para fazer 

face aos débitos pendentes, deve responder os bens particulares dos sócios, 

desconsiderando-se, para esse efeito, a personalidade jurídica da devedora, 

impedindo a consumação de abusos e fraudes. 

O objetivo legal é prevenir situações em que o trabalho pudesse ser 

utilizado como meio de produção das várias empresas, e o ônus de pagar a 

remuneração respectiva recaísse na empresa de patrimônio insuficiente, restando, 

em conseqüência, lesado o direito. Não se exige, para tanto, a prova de fraude ou 

de abuso de direito.   

Dispõe Alexandre Ferrari Faganello: quando uma empresa desrespeita as 

regras basilares da pacta sunt servanda e deixa de honrar compromisso sem razão 

relevante de direito, a sociedade, através do instituto de falência, assegura a um só 

tempo a par concicio creditorum e saneia o mercado, eliminanda a empresa 

econômica e financeiramente arruinada, para evitar maiores perturbações na paz 

social, tão necessária para a manutenção da vida em sociedade. As empresas 

insolventes devem ser tratadas com o objetivo de reestruturação econômica, 
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justamente visando a manutenção de postos de trabalho, do nível da atividade 

econômica e do conjunto de contribuintes, necessários ao custeio da sociedade. 

 (.) É possível dar a tal questão duas respostas. A primeira solução seria, 

considerando que o instituto da falência não mais põe fim à personalidade jurídica 

da sociedade falida, devolvendo aos empresários a sociedade e seus débitos não 

quitados, seria razoável antecipar a regra da responsabilidade dos empresários 

pelos débitos trabalhistas, ignorando a massa falida, já que a personalidade jurídica 

estaria sendo óbice à efetividade (art. 28, § 5º do Código de Defesa do Consumidor).  

 A segunda forma seria fixar a competência da Justiça do Trabalho para 

dar prosseguimento às execuções trabalhistas, permitindo-se a penhora de bens da 

massa falida, com a reversão após satisfeita a execução trabalhista, de eventual 

crédito remanescente em favor da massa falida. Esse tema é discutido largamente 

na Justiça do Trabalho, com correntes favoráveis e desfavoráveis, ambas com 

proficiências fundamentos jurídicos.113 

 Diante dessa realidade não se pode deixar de aqui mencionar os 

mecanismos utilizados por muitos países da Europa, visando à eficácia e à 

exeqüibilidade das sentenças trabalhistas citadas por João Albino Simões 

Rodrigues: 

Por lá denominam o instrumento fundamental de “FUNDO DE GARANTIA 

SALARIAL”. A idéia e a sua operacionalidade são relativamente simples e nada 

obsta, no regime jurídico pátrio, a sua implantação. O sistema funciona, 

basicamente, do seguinte modo: da arrecadação geral do imposto de renda das 

pessoas físicas e jurídicas, um determinado percentual é destinado à constituição do 

“FUGASA”, que é gerido por comissão tripartite com representantes do Estado, dos 

                                                 
113 FAGANELLO, Alexandre Ferrari. Execução de créditos trabalhistas em face de empresas falidas 
Justiça do trabalho. Rio Grande do Sul: 2002. p. 25. 
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trabalhadores e dos empresários. Quando o Judiciário promove a execução de 

alguma sentença trabalhista e o devedor não é localizado ou não são encontrados 

bens de sua propriedade que possam garantir o pagamento dos créditos 

trabalhistas. O Juiz autorizará que o exequente saque do fundo, de acordo com o 

valor do crédito em execução e com base em faixas limitadas estabelecidas em lei, 

quantias que satisfaçam parcialmente o direito reconhecido, sub-rogando-se o 

“FUGASA” no direito de prosseguir com a execução contra o devedor relativamente 

ao valor satisfeito ao trabalhador exequente, sem prejuízo de que este igualmente 

continue na busca dos meios acessórios à satisfação integral do seu crédito. O 

sistema é perfeitamente compatível com os princípios fundamentais de nossa Carta 

Magna, em especial com o respeito à cidadania, à dignidade da pessoa humana, o 

valor social do trabalho e o prestígio de que devem desfrutar as decisões judiciais.114 

O fato de se possibilitar recurso de toda e qualquer decisão no processo 

de execução, implica, na prática, abusividade, sem que isso venha sendo inibido de 

forma eficiente.  

 Um outro aspecto é que de todo conveniente se estimule a designação de 

Juízes da Execução, ou seja, magistrados designados especialmente para este fim, 

uma vez que a atuação concomitante na fase de conhecimento e na execução nem 

sempre trazem resultados satisfatórios. A jurisdição executiva é peculiar e exige uma 

percepção diferente do magistrado. Apenas, uma atuação enfática na fase executiva 

somente rende frutos muitos meses depois. 

 Paulo César Santos Bezerra declara: 

 No que se refere à efetividade do processo e celeridade processual, tem-

se que o liame entre eles está na questão do tempo no processo, angústia 

                                                 
114 RODRIGUES, João Albino Simões. Execução no processo do trabalho – fundo de execução de 
créditos trabalhistas. Justiça do trabalho. Rio Grande do Sul: 202. 
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maior de quem lida com o processo, como operador do direito ou como 

parte. Celeridade, evidentemente, não quer dizer pressa, contudo, demora, 

por seu turno, descaracteriza o processo justo. Então, embora esses 

termos não se equivalam, estão intimamente interligados entre si. O termo 

do processo é diretamente determinado pelo grau de (in) tolerância por 

parte do Juiz e das partes, de atos praticados pelas mesmas ou deixados 

de praticar pelo Juiz ou pela parte adversa. “A experiência mostra que as 

pessoas sofrem as angústias da insatisfação antes de tomarem qualquer 

iniciativa, experimentando uma sensação de alívio quando o processo 

termina, ainda que com solução desfavorável” (Dinamarco, 1999. P.162). 

Essa assertiva demonstra toda a desilusão de um processo demorado, 

longo inefetivo.115 

Em fase de implantação em várias Regionais, o BACEN – JUD (sistema 

de solicitação do Poder Judiciário ao Banco  Central, surge como forma de agilizar a 

operacionalização das questões judiciais, mediante ofício e adstritos às suas 

competências. Os juízes poderão por meio eletrônico, via Internet, buscar junto aos 

bancos legalmente autorizados a funcionar pelo Bacen, dados sobre contas 

correntes e aplicações financeiras de pessoas físicas e jurídicas, de forma a, se 

necessário, determinar o bloqueio de valores que permitam acelerar a execução de 

sentenças judiciais. 

Trata-se de um programa criado pelo Banco Central, através de dois 

magistrados, por Regional, indicados pelo Tribunal, formalmente, tornam-se 

responsáveis conjuntamente e autonomamente pela gerência do convênio e 

cadastramento das demais senhas, que permite acesso rápido e cumprimento  de 

determinações judiciais, evitando a troca de ofícios solicitando espelhos de contas 

                                                 
115 BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Tolerância e processo. Diké. Revista de Direito UESC. Ilhéus: 
2001.  
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correntes, das aplicações financeiras, permitindo bloqueio ou desbloqueio em 

convênio com o Conselho de Justiça Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 

Na constrição de moeda corrente tanto para o devedor quanto para o 

credor há dupla vantagem. Para o trabalhador possibilita, com bastante freqüência, a 

percepção imediata. Para o devedor executado susta com o bloqueio a 

desvalorização para qual estava sujeito o  bem penhorado passível de desgaste  

com o tempo, impõe limites à incidência de atualização monetária pela atualização 

do depósito  judicial  nas instituições oficiais de crédito  e,  acima de tudo  garante   

uma solução mais rápida e eficaz do processo de execução pela superação das 

discussões periféricas já assinaladas anteriormente quando não raro ainda possível 

a composição entre as parte. 

A execução trabalhista voltada aos fins de consecução do direito 

reconhecido pela superação da fase de conhecimento significa priorizar a 

compatibilidade das normas processuais com o fim precípuo da justiça social, papel 

preponderante da instância laboral. 

A adoção de medidas acauteladoras ex officio com respaldo no art. 798 do 

CPC e no princípio  do impulso oficial consagrado no processo do trabalho, constitui 

ato de extrema legalidade e significação para a execução trabalhista por possibilitar 

múltiplas garantias à efetividade de direitos ameaçados nesta fase processual, uma 

vez já garantidos  pela coisa julgada. Tais medidas também  tornam–se de extrema 

importância para assegurar o cumprimento de decisões judiciais emanadas de 

comando sentencial que assegura restabelecimento de salário profissional, de 

gratificações suprimidas, ou de incorporações não atendidas, inclusive em desfavor 

da Administração Pública e, principalmente, na emergência das ações executivas 

advindas de competência residual da Justiça do Trabalho. 
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Trata-se de um novo mecanismo na busca da efetividade do comando 

sentencial, que por certo não resolverá a problemática relativa às execuções 

trabalhistas, pois tais medidas alcançam, apenas, um número reduzido de 

devedores. A questão tem sua origem na constituição da empresa, que, sem 

qualquer controle, as instituem com um valor mínimo de capital social, utilizam 

terceiros, sem qualquer suporte financeiro, alteram a estrutura da empresa através 

de substituições dos sócios; tudo com objetivo de não ser localizados bens possíveis 

de contristados para garantir a execução.  São necessárias alterações de ordem 

legislativas para maior controle e exigência quando da constituição de uma empresa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No direito moderno, abstraindo-se a questão da natureza da pessoa 

jurídica, observando o elemento teleológico do instituto da personalização de entes 

abstratos, a pessoa jurídica somente pode ser entendida sob o prisma de uma 

instrumentalidade jurídico–formal para a consecução de interesses e fins aceitos e 

valorizados pela ordem jurídica. 

Não obstante inexistir regra escrita, admite-se a responsabilidade de 

administradores e sócios da pessoa jurídica, quando com ela se confundam, 

utilizando-a para seus negócios pessoais, fora ou para além dos fins de seu ato 

constitutivo ou de seu funcionamento normal. Os autores são acordes em que 

contempla o direito positivo situações isoladas nas quais a vinculação direta do sócio 

ou administrador é admitida. 

Há situações em que a utilização da pessoa jurídica é feita ao arrepio dos 

fins para o qual o direito albergou o instituto. Quando o reconhecimento da 

autonomia leva à negação de ideais de justiça ou à frustração de valores por ela 

albergados, tem-se, então, o desvio de função, ocorrendo a incompatibilidade entre 

o comportamento da pessoa jurídica e os valores que informam a ordem jurídica.  

Embora afigure cuidar-se de mera questão de interpretação, vem a 

doutrina cuidando da desconsideração da pessoa jurídica de forma a evitar que se 

desviem as execuções em meras questões de forma, perdendo-se a perspectiva da 

realidade jurídica. 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica desenvolveu a 

partir do século XIX, havendo algumas obras a seu respeito, como a de SericK e 
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Verrucoli, algumas leis que a tomam por base e inúmeras decisões judiciais que 

aplicam na prática. 

A esfera de cogitações de juristas brasileiros consta de assentadas da 

jurisprudência, contemplada mesmo, ainda que casuística e isoladamente, em textos 

legislativos. 

O Código de Defesa do Consumidor é diploma largamente inovador tanto 

no que se refere ao Direito Material, quanto no que se refere ao Direito Processual. 

Insere-se no contexto da evolução do Direito Moderno ao voltar-se à proteção e 

tutela de direitos personalíssimos, individuais, coletivos, difusos, do hipossuficiente 

etc... Nesse contexto inovador, tem relevância a introdução pioneira, no 

ordenamento jurídico pátrio, da Doutrina da Desconsideração da Pessoa Jurídica.  

O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor representa o estendimento 

da longa manus do Estado, para alcançar aqueles atos que, apesar de se 

conformarem ao figurino do estrito modelo legal, representam violação do 

ordenamento jurídico naquilo que possui de mais caro: seus valores e seus 

princípios asseguradores da paz, da boa fé, do convívio social harmonioso e da 

justiça. 

No Direito do Trabalho, a responsabilidade solidária só é prevista para 

empresas integrantes do mesmo grupo econômico (CLT, art. 2º, § 2º). Os contratos 

de trabalho e os direitos dos empregados não são afetados pela mudança de 

propriedade ou pela alteração na estrutura jurídica da empresa (CLT, arts. 10 e 448). 

Tais disposições legais conduzem à dedução de que, em havendo sucessão 

empresarial a qualquer título no curso de uma ação trabalhista, ainda que já julgada 

definitivamente, a empresa sucessora responde pela dívida, ainda que não 

mencionada na petição inicial ou na sentença. Tal responsabilidade é inafastável 
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porque ope legis. Do contrário deveria exigir-se que o trabalhador intentasse nova 

ação contra a sucessora, com os mesmos fundamentos e pretensões, o que seria 

absurdo, até porque nada impediria que a sucessora criasse novas empresas a 

posteriori e frustrasse, eternamente, a execução. Ou então, no caso de empresas 

componentes do mesmo conglomerado econômico, deveria o trabalhador, 

profilaticamente, reclamar contra todo o grupo, o que também não se afigura 

razoável. 

A afirmação peremptória do Enunciado 205/TST é, portanto, 

desenganadamente, inexata. Sua cega observância inviabilizaria o desfecho de 

inúmeras execuções trabalhistas, sonegando a efetiva prestação jurisdicional em 

respeito a manipulações de sócios ou acionistas nem sempre bem intencionados. A 

transferência do estabelecimento ou da própria empresa para outra, nova ou 

preexistente, dentro ou fora de grupo de empresas, implica a responsabilidade 

integral da adquirente pelas obrigações trabalhistas pretéritas, ainda que tenham 

entre si ajustado o contrário, pois a cláusula com tal conteúdo é nula porque contra 

legem (CLT, art. 448; Cód. Civil, art. 145, II). 

E tal responsabilidade do adquirente persiste, mesmo que, ao invés do 

capital social, tenha sido negociado apenas o fundo de comércio. Ininterrupta a 

atividade mercantil, ininterruptos são os efeitos sobre os contratos de trabalho 

mantidos até então. Não se perca de vista que a expressão "empresa" (rectius 

empreendimento, realização) diz respeito, precipuamente, à atividade econômica e, 

não, ao ente formal dotado de personalidade jurídica própria.  

Assim, ao assegurar a incolumidade de direitos trabalhistas na mudança 

de propriedade da empresa, abrangeu o legislador a hipótese de cessão do fundo de 

comércio sem a cessão das cotas ou ações da sociedade alienante. Nesse campo, a 
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legislação tributária tem norma com redação mais precisa (CTN, art. 133 I - 

integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou 

atividade; II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 

iniciar dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no 

mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão).  

E quanto aos serviços terceirizados? Por estarem freqüentemente 

confiadas a empresas economicamente débeis, as tendências pretorianas apontam 

para a responsabilização, em caráter subsidiário, do tomador de serviços (Enunciado 

331/TST). 

Além do princípio tutelar, alicerce do Direito do Trabalho, não se perca de 

vista a permissão legal, para que se recorra, em áreas lacunosas, à analogia (CLT, 

art. 8º, caput). 

 Também não é demais enfatizar o quanto é obsoleto o cinqüentenário 

texto consolidado, editado em uma era que não havia conhecido os avanços 

tecnológicos e as modernas formas de relacionamento entre o capital e o trabalho, 

entre as quais se destaca a terceirização de serviços.  

Reclama-se a existência de dispositivo legal que explicite a 

responsabilidade subsidiária das empresas tomadoras. Interpretando a 

Consolidação das Leis Trabalhistas no contexto atual, é inquestionável a 

aplicabilidade ao caso em tela da norma inserta no art. 455. Transpondo para a 

atualidade, verifica-se, sem grande esforço exegético, a correlação entre o vetusto 

preceito legal invocado e a situação em exame. 

Em qualquer circunstância, a despeito da falta de regras mais claras, o 

Direito do Trabalho dispõe de antídotos eficazes contra as mais criativas manobras 

societárias que tenham por escopo frustrar a execução.  
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A par das normas já mencionadas, vale lembrar que, na presença de 

qualquer situação em que se interponha responsável trabalhista formal para que 

outrem injustamente se esquive, pode o julgador, despersonificando o sujeito 

passivo das obrigações laborais, determinar que a execução recaia sobre bens de 

terceiros. Basta que se evidencie a fraude (CLT, art. 9º). De lege ferenda seria boa a 

adoção de preceito complementar, nos mesmos moldes do art. 28 da Lei nº 

8.078/90. 

Portanto, a Justiça do Trabalho deve despir-se de conceitos arraigados, 

trazidos do processo comum, especialmente no que tange à contenção dos limites 

subjetivos da coisa julgada e retomar sua atenção aos dispositivos legais próprios 

que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica do empregador e  

constituem, em verdade, posição de anteguarda  no direito brasileiro. 

A efetividade do processo significa a sua almejada aptidão a eliminar 

insatisfação com a Justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de 

educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos 

indivíduos nos destinos da sociedade. 
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