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A desconsideração da personalidade jurídica no Direito do Trabalho [...] 

 

“não depende de qualquer alteração legislativa para ser aplicada, na medida em que se 

trata de instrumento de repressão a atos fraudulentos. Quer dizer, deixar de aplicá-la, a 

pretexto de inexistência de dispositivo legal expresso, significaria o mesmo que amparar a 

fraude”.  

Fábio Ulhoa Coelho 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo monográfico pretende analisar e discutir acerca da aplicabilidade da 

desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução trabalhista. Discorre 

preliminarmente sobre a pessoa jurídica, dando ênfase às pessoas jurídicas de direito privado, 

através de uma noção geral (conceito, natureza jurídica, classificação, requisitos e começo da 

sua existência legal, responsabilidade civil, domicílio e extinção). Faz uma breve abordagem 

sobre as noções básicas da desconsideração: histórico, conceito, as diversas teorias aplicáveis 

ao direito, em particular, a teoria maior e a teoria menor, as teorias invertida, indireta e 

expansiva e a sua natureza jurídica. Trata da aplicação do instituto no ordenamento jurídico 

brasileiro, examinando resumidamente alguns princípios e normas diversos que regem 

diferentes ramos do direito: direito do consumidor, civil, tributário e econômico. Examina 

criticamente a desconsideração da personalidade jurídica no direito trabalhista, primeiramente 

sobre a possibilidade de utilização do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista o princípio da solidariedade social, o princípio da proteção e o disposto nos arts. 2º da 

Consolidação das Leis do Trabalho e 50 do Código Civil. Delineia os fundamentos 

doutrinários e jurisprudenciais que justificam a aplicação da referida doutrina no direito 

laboral, apesar da inexistência de dispositivo específico expresso, descrevendo inclusive o 

entendimento do Juízo trabalhista local. Analisa os aspectos processuais da desconsideração 

da personalidade jurídica na execução trabalhista, seus pressupostos, o caráter incidental da 

medida, a necessidade de requerimento do interessado e os meios de defesa. Por fim, descreve 

o regramento do incidente no anteprojeto do novo Código de Processo Civil, em tramitação 

no Congresso Nacional. Estudo crítico, basicamente bibliográfico, que confronta idéias de 

alguns autores e demonstra as contradições existentes da aplicação da teoria em apreço no 

processo do trabalho. Tem propósito de contribuir para o desenvolvimento do tema proposto e 

serve de estímulo aos debates, além de apontar para a necessidade de uma nova legislação que 

trate do assunto, de modo que a Constituição Federal e os princípios que a norteiam sejam 

respeitados. 

 

Palavras-chave: desconsideração, personalidade jurídica, execução trabalhista, 

despersonalização. 
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ABSTRACT 

 

 

The present monographic study it intends to analyze and to argue concerning the 

applicability of the disregard of legal entity in the scope of the working execution. It 

discourses preliminarily on the legal entity, giving emphasis to the legal people of private law, 

through a general notion (concept, legal nature, classification, requirements and start of its 

legal existence, civil liability, domicile and extinction). Makes a brief overview on the basics 

of disregard: history, concept, different theories applicable law, in particular the larger theory 

and the theory under theories reversed, indirect and expansive and its legal nature. Addresses 

the implementation of the institute in the Brazilian legal system, examining briefly some 

principles and rules governing various different branches of law: consumer law, civil, 

tributary and economic. Critically examines the disregard of legal entity in labor law, 

primarily on the usability of the art. 28 of the Code of Consumer Protection, in view of the 

principle of social solidarity, the principle of protection and provision in arts. 2 of the 

Consolidation of Labor Laws and 50 of the Civil Code. Outlines the doctrinal and 

jurisprudential grounds justifying the application of that doctrine in employment law, despite 

the absence of express specific device, including describing the understanding of local labor 

Judgement. Examines the procedural aspects of disregard of legal entity in implementing 

labor, their assumptions, the incidental character of the measure, the need for application of 

and the means of defense. Finally, the regramento describes the incident in the draft of the 

new Code of Civil Procedure in the National Congress. Critical study, mostly bibliographic, 

which confronts ideas of some authors and demonstrates the contradictions in the application 

of the theory under consideration in the work process. Has purpose to contribute to the 

development of the subject and serves as a stimulus for discussion, while pointing to the need 

for new legislation that deals with the subject, so that the Federal Constitution and the 

principles that guide are respected. 

 

Keywords: disregard, of legal entity, working execution, despersonalization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho objetiva estudar e discutir acerca da aplicabilidade do instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução trabalhista. 

A execução no processo do trabalho limita-se apenas ao cumprimento do que foi 

determinado na sentença. É essa, na grande maioria das vezes, a fase do processo mais 

demorada, em face principalmente de não se saber a norma processual específica a ser 

aplicada. É o calcanhar de Aquiles do processo trabalhista. 

As reformas processuais versaram sobre vários assuntos, como de tutelas de urgência, 

modificações de procedimentos, aperfeiçoamento do processo, dentre outros, mas nada de 

concreto mencionaram sobre a execução, que continua sendo a mesma morosa de sempre. 

Não importa para aqueles que procuram a Justiça do Trabalho a mera obtenção de uma 

sentença ou acordo favorável, o que se busca efetivamente é a satisfação concreta, real e 

efetiva do crédito ali consignado, com o recebimento do respectivo valor ou bem conferido ao 

título. 

O empregado não pode esperar para receber verbas que têm natureza alimentar, das 

quais precisa para poder sobreviver. Deve-se, portanto, utilizar de institutos que consiga com 

a rapidez necessária a efetividade da execução e a entrega da prestação jurisdicional. 

Alguns institutos do direito material e processual são utilizados na justiça laboral para 

alcançar a efetividade do título de crédito trabalhista, porém nem sempre isso é possível. Na 

realidade, não há nenhum meio totalmente eficaz de recebimento por parte do credor do valor 

a que tem direito, principalmente quando o devedor trata-se de pessoa jurídica. Não 

encontrando no acervo patrimonial do empregador direto bens susceptíveis de garantir tais 

créditos, essa possibilidade torna-se remota. 

Dentre esses institutos, destaca-se a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica, que foi concebida com o intuito de coibir o mau uso da pessoa jurídica, mas sem 

comprometer sua existência. Seus objetivos são obstruir a prática de fraudes e abusos 

acobertados pela pessoa jurídica e resguardar os direitos e princípios a ele inerentes. 

Apesar da inexistência na legislação trabalhista de dispositivo que admita 

expressamente a referida doutrina, costuma-se aplicá-la na execução trabalhista, ao tolerar que 

a personalidade jurídica seja desconsiderada, mesmo momentaneamente, para que o credor 

trabalhista possa perseguir o patrimônio da empresa e, caso inexistente ou insuficiente, 
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alcançar os bens de seus sócios, de ex-sócios, de gerentes e administradores em hipóteses 

excepcionais, com a finalidade de pagar as dívidas contraídas e inadimplidas pela sociedade.  

A sua aplicação se dá como elemento de integração do sistema jurídico, à falta de 

norma específica, desde que não ocorra a violação do devido processo legal, respeitados os 

princípios constitucionais, em particular, a ampla defesa e o contraditório. 

O interesse particular pelo objeto proposto surgiu da experiência do graduando como 

servidor da Justiça do Trabalho, onde exerce o cargo de analista judiciário desde 1997, tendo 

vivenciado as dificuldades encontradas pelos credores para receberem o seu crédito 

trabalhista, principalmente de pessoas jurídicas, que muitas vezes são utilizadas como 

instrumento de fuga de responsabilidade, através da prática de certos atos fraudulentos em 

detrimento dos empregados, se valendo da sua autonomia patrimonial.  

A importância e relevo do tema proposto, então, se justificam, principalmente quando 

não se tem ainda um entendimento doutrinário e jurisprudencial uniforme e pacífico, bem 

como pela ausência de um procedimento processual específico e eficiente para aplicação da 

teoria em exame em sede de execução trabalhista.  

Por ser mais apropriado num estudo dessa natureza, o método dedutivo foi utilizado, 

através da pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo do assunto, identificação de obras que 

abordam o tema e realização de catalogação do material coletado, seguida de classificação e 

confrontação das idéias trazidas por diversos autores e apresentação de jurisprudência 

correlata, estabelecendo-se as mais significativas relações entre os fenômenos e conceitos 

estudados. 

Na primeira parte do trabalho, fez-se uma análise da pessoa jurídica, seu conceito, as 

diversas teorias que tentam explicar sua natureza jurídica, a diferenciação e caracterização das 

sociedades, de como se dá o nascimento e sua extinção, do domicílio, além de questões 

atinentes à responsabilidade civil.  

No capítulo seguinte, foi feita uma abordagem a respeito das noções básicas da teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica, sua origem e fundamentação econômica e 

jurídica, o nascimento e sua evolução no nosso ordenamento jurídico, o conceito, as diversas 

teorias acerca dos pressupostos de incidência, em especial as subteorias menor e maior, e a 

sua natureza jurídica.  

No terceiro capítulo, buscou-se sintetizar os principais pontos da aplicação do instituto 

em alguns ramos do direito brasileiro, examinando a legislação, quando existente, a doutrina e 

a jurisprudência. Primeiramente, no direito do consumidor, passando pelo direito civil, direito 

tributário e direito econômico. 
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Na última parte, analisou-se detidamente a desconsideração da personalidade jurídica 

no âmbito da execução trabalhista. Preliminarmente, a controvérsia existente sobre a 

possibilidade do emprego do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor no direito laboral, 

como fundamento para descaracterizar a personalidade jurídica da empresa, tendo em vista o 

princípio da solidariedade social.  

Na sequência, em face da inexistência de dispositivo específico expresso na legislação 

trabalhista, diversos aspectos doutrinários e jurisprudenciais que procuram justificar a 

aplicação do referido instituto foram analisados, como o princípio da proteção, o disposto no 

art. 2º, § 2º da CLT e no art. 50 do Código Civil vigente, descrevendo, inclusive, o 

entendimento do juízo trabalhista local.  

Em relação aos aspectos processuais da desconsideração, tratou-se dos pressupostos 

básicos e da obediência aos princípios constitucionais, da necessidade de requerimento da 

parte interessada, da desnecessidade de processo autônomo e dos meios de defesa, com 

enfoque na posição dos nossos tribunais. 

Finalmente, diante da preocupação dos nossos legisladores em sistematizar os 

procedimentos e critérios a serem adotados na aplicação da doutrina, foram apresentados os 

dispositivos que a contempla existentes no anteprojeto do novo código de processo civil, 

atualmente em tramitação no Congresso Nacional.  
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2 PESSOA JURÍDICA  

 

 

Antes de adentrar no âmago da questão que motiva este trabalho monográfico, convém 

abordar primeiramente o instituto da pessoa jurídica, dando ênfase às pessoas jurídicas de 

direito privado, através de uma noção geral (conceito, natureza jurídica, classificação, 

requisitos e começo da sua existência legal, responsabilidade civil, domicílio e extinção) até 

chegar aos limites demarcatórios do tema escolhido. 

 

 

2.1 CONCEITO 

 

 

Os sujeitos de direito podem ser pessoas naturais ou físicas (ser humano) e pessoas 

jurídicas ou morais ou coletivas (entidades ou organizações de pessoas ou de bens criadas 

para a consecução de determinados fins). 

Há ainda entes despersonalizados que, não possuindo personalidade jurídica, são 

titulares de direitos e de obrigações, como o nascituro, pois o art. 2º do nosso Código Civil 

dispõe que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.  

Os grupos despersonalizados são realidade fática e jurídica. São exemplos: a família, a 

massa falida, a sociedade irregular e a de fato, a herança vacante ou a jacente, o espólio e o 

condomínio. 

Apesar das críticas de alguns doutrinadores acerca da utilização da expressão pessoa 

jurídica, como Orlando Gomes, ao afirmar que “é ambígua, porque, propriamente falando, 

todas as pessoas são jurídicas, no sentido de que a personalidade é conceito jurídico e seus 

atributos são regulados pelo Direito”
1
, é este o nome que se incorporou definitivamente ao 

nosso ordenamento jurídico. 

As pessoas jurídicas são entidades que possuem personalidade derivada da lei, 

capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações, tendo como característica principal 

personalidade diversa da dos indivíduos que as compõe (CC, art. 50, a contrario sensu).
2
  

                                                
1
 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 186.  

2
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil: parte geral. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. (sinopses jurídicas, 

v.1), p. 79. 
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As principais características da pessoa jurídica são: capacidade própria de direito e de 

fato, existência de uma estrutura organizativa artificial, objetivos comuns dos seus membros, 

patrimônio próprio e independente de seus membros e registro dos seus atos constitutivos nas 

repartições competentes.
3
  

É importante salientar que as pessoas jurídicas são capazes de direito e incapazes de 

fato, não podendo, todavia, ser titulares de todos os direitos, como os direitos de família, por 

exemplo. Seus direitos atem-se apenas ao campo patrimonial.
4
 

 

 

2.2 NATUREZA JURÍDICA 

 

 

Várias são as teorias que tentam explicar a natureza jurídica da pessoa jurídica. Não 

obstante a diversas variedades de doutrinas formuladas sobre o tema, é possível resumi-las em 

quatro categorias: a) teoria da ficção legal e doutrinária; b) teoria da equiparação; c) teoria 

orgânica; e d) teoria da realidade das instituições jurídicas.
5
 

A primeira, teoria da ficção, é a doutrina tradicional, desenvolvida por Savigni. 

Segundo Washington de Barros Monteiro, essa teoria não pode ser aceita, pois não 

explica a existência do Estado como pessoa jurídica: 

 

Ela parte do princípio de que só o homem é capaz de ser sujeito de direitos. 

Mas o ordenamento jurídico pode modificar esse princípio, ora negando 

capacidade ao homem (como no caso do escravo), ora a estendendo a outros 

entes que não o homem, como as pessoas jurídicas, que constituem seres 

fictícios, incapazes de vontade e representados como os incapazes. A pessoa 

jurídica é, assim, criação artificial da lei para exercer direitos patrimoniais; é 

a pessoa puramente pensada, mas não realmente existente. Só por meio de 

abstrações se obtém essa personalidade.
6
 

 

Sendo o Estado uma pessoa jurídica, se admitirmos a teoria da ficção teremos que 

aceitar que o direito originário do Estado também é mera ficção legal ou doutrinária. Destarte, 

não se pode concordar com tal concepção. 

                                                
3
 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 276.  

4
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 226. 

5
 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 21. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, v.1, p. 214. 
6
 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: parte Geral. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, v.1, 

p. 130. 
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A teoria da equiparação legal, formulada por Windscheid e Brinz, apregoa que a 

pessoa jurídica é um patrimônio equiparado no seu tratamento jurídico às pessoas naturais. É 

inadmissível “porque eleva os bens à categoria de sujeito de direitos e obrigações, 

confundindo pessoas com coisas.
7
   

A distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica é unicamente em relação à 

destinação dada ao patrimônio. As pessoas jurídicas são apenas puros patrimônios reservados 

para um fim específico. 

A teoria da realidade orgânica ou objetiva, de Gierke e Zitelmann, entende que seriam 

as pessoas jurídicas organismos sociais, que têm existência e vontade sociais próprios, 

distintas de seus membros, constituindo realidades vivas, tendo por fim a realização de 

objetivos sociais. Recai, entretanto, em erro ao excluir a vontade humana.
8
 

Desse modo, a pessoa jurídica é como um ser real, com vontade própria, que se 

manifesta através de seus órgãos, não é criado pelo direito, limitando-se este a declarar 

existente; e a sua personalidade jurídica é apenas resultado da existência de um organismo 

real. O direito é forçado a reconhecer uma realidade anterior.
9
 

A última, teoria da realidade das instituições jurídicas (ou institucionalista, de 

Houriou) tem semelhança com a da realidade orgânica, mesmo admitindo que há um pouco de 

verdade em cada uma dessas concepções. Para seus adeptos, as pessoas jurídicas são 

instituições (organizações sociais) destinadas à obtenção de um fim (um serviço ou ofício), e, 

portanto, personificadas. 

Carlos Roberto Gonçalves critica essa tese, porque “nada esclarece sobre as 

sociedades que se organizam sem a finalidade de prestar um serviço ou de preencher um 

ofício”.
10

  

Em que pese a crítica acima exposta, é a teoria que melhor explica com consistência 

esse fenômeno jurídico, ao determinar que a pessoa jurídica é uma realidade jurídica. 

 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 

 

                                                
7
 DINIZ, 2004, p. 215. 

8
 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2008, p. 267. 
9
 MORAES, Márcio André Medeiros. A desconsideração da personalidade jurídica no código de defesa do 

consumidor. São Paulo: LTR, 2002, p. 34.  
10

 GONÇALVES, 2007, p. 80. 
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As pessoas jurídicas podem ser classificadas tendo em vista sua nacionalidade, 

estrutura interna ou a órbita de sua atuação (funções e capacidade). 

Sob o primeiro aspecto, as pessoas jurídicas são nacionais ou estrangeiras.  

A sociedade nacional é a organizada de acordo com a lei brasileira, possuindo no País 

a sede de sua administração.
11

 

A sociedade estrangeira só poderá funcionar no País com autorização do Poder 

Executivo, podendo, todavia, ser acionista de sociedade anônima brasileira, ressalvados os 

casos previstos em lei. Uma vez autorizada a funcionar no território nacional, submeterá às 

leis e tribunais brasileiros.
12

 

Quanto à estrutura interna, as pessoas jurídicas podem ser corporações ou fundações. 

As primeiras são as que têm como elemento subjacente o homem, ou seja, as que se compõem 

pela reunião de pessoas, como as sociedades e as associações – universitas personarum; as 

segundas são as que se constituem em torno de um patrimônio destinado a um fim – 

universitas bonurum.
13

  

As sociedades têm fim econômico e visam lucro; as associações, ao contrário, não têm 

fins lucrativos, mas religiosos, culturais, morais, desportivos ou recreativos. As fundações 

também não têm fins lucrativos, constituindo um acervo de bens, e a sua finalidade (religiosa, 

moral, cultural ou assistencial) é estabelecida pelo seu instituidor. 

Em relação a orbita de sua atuação, as pessoas jurídicas dividem-se em: de direito 

público, interno ou externo, e de direito privado (art. 40, CC).
14

 

As pessoas jurídicas de direito público externo são as diversas nações, inclusive a 

Santa Fé, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, como a 

ONU, a OEA, a UNESCO, dentre outras. As de direito público interno são a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os Municípios, as autarquias, inclusive as 

associações públicas, as fundações públicas e demais entidades de caráter público criadas por 

lei. 

As pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações 

particulares, as organizações religiosas, os partidos políticos e os sindicatos. As empresas 

                                                
11

 Art. 1.126, CC. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a 

sede de sua administração. (BRASIL, 2002).  
12

 Art. 1.134, CC. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder 

executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os 

casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. [...] Art. 1.137, CC. A sociedade 

estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações 

praticados no Brasil. (BRASIL, 2002).  
13

 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v.1, p. 90. 
14

 Art. 40.  As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. 
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públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime próprio das empresas 

privadas (CF, art. 173, § 1º).
15

 

 

 

2.4 REQUISITOS E COMEÇO DA EXISTÊNCIA LEGAL 

 

 

São basicamente três os requisitos para a constituição da pessoa jurídica: a vontade 

humana criadora, que nada mais é do que o desejo de criar uma entidade diferente da de seus 

componentes; observância das condições legais, ou seja, instrumento particular ou público 

(estatuto, contrato social, escritura pública ou testamento), seu registro e autorização ou 

aprovação do Governo e licitude dos seus objetivos, pois objetivos ilícitos ou nocivos 

constituem causa de extinção da pessoa jurídica.
16

 

A existência das pessoas jurídicas de direito privado perante a lei começa com a 

inscrição dos seus atos constitutivos, contratos, estatutos ou compromissos em seu registro 

público próprio.
17

 

Observa-se a distinção entre a existência no plano do direito e a existência no plano 

dos fatos. Para formar a idéia de pessoa jurídica encontram-se dois elementos: o material, 

representado pela associação preexistente de pessoas ou por um patrimônio destinado a uma 

finalidade, e o jurídico, constante da atribuição da personalidade, derivada de uma disposição 

da lei, e cuja eficácia provém da inscrição dos atos constitutivos no registro competente.
18

 

Destarte, a partir do referido registro, a pessoa moral estará apta a ser sujeito de 

direitos e obrigações na ordem civil e a ter capacidade patrimonial, no entanto o nosso 

ordenamento jurídico não ignora a existência de fato daquelas pessoas que não possuem 

registro. Nesse caso, as obrigações sociais contraídas por elas serão de responsabilidade 

                                                
15

 Art. 173, § 1º, CF. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e 

de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 

de serviços, dispondo sobre: I - sua  função  social  e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II - a 

sujeição  ao  regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários; III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, observados os princípios da administração pública; IV - a constituição e o funcionamento dos 

conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; V - os mandatos, a  avaliação 

de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (BRASIL, 1988).  
16

 GONÇALVES, 2007, p. 81. 
17

 Art. 45, CC. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder 

Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. (BRASIL, 2002).  
18

 RODRIGUES, 2006, p. 91. 
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solidária e ilimitada de todos os sócios, inclusive aquele sócio que contratou pela sociedade 

perde o benefício de ordem disposto no art.1.024 do CC.
19

  

 

 

2.5 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

As pessoas jurídicas respondem integralmente com o seu patrimônio, por todos os atos 

e condutas ilícitos que realizarem, por intermédio de seus representantes ou agentes, sem 

prejuízo da responsabilidade individual dos seus dirigentes, conforme se depreende do § 5º do 

art. 173 da nossa Carta Magna.
20

 

A responsabilidade da pessoa jurídica na esfera civil pode ser contratual, quando 

ocorre transgressão de obrigações previstas em negócios jurídicos (CC, art. 389)
21

 e 

extracontratual ou aquiliana, quando há violação de deveres legais, morais ou sociais (CC, 

arts. 186 e 932, III).
22

  

Os atos dos administradores, executados nos limites de seus poderes definidos no ato 

constitutivo, obrigam a pessoa jurídica, não sendo possível para a empresa a alegação de que 

não tem culpa pela conduta praticada pelos mesmos. Esta responde, inclusive, por atos que 

seus prepostos pratiquem, aparentemente, em seu nome, mesmo que ultrapassando os limites 

dos poderes a eles conferidos, exceto se o prejudicado tinha conhecimento da tal situação 

(afinal, ninguém pode se valer de sua própria torpeza).
23

 

Para Sílvio Rodrigues, no entanto, a responsabilidade das pessoas jurídicas por atos de 

seus administradores, seja de sociedades ou de associações, só procede se o autor da ação 

demonstrar a culpa da pessoa jurídica, quer in vigilando, quer in eligendo.
24

 

As pessoas jurídicas de direito privado sujeitam-se ao regime da responsabilidade 

subjetiva, uma vez que a vítima deve provar a conduta da empresa, o dano sofrido e o nexo de 

                                                
19

 Art. 1.024, CC. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão 

depois de executados os bens sociais. (BRASIL, 2002).  
20

 Art. 173, § 5º, CF. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 

estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos 

praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. (BRASIL, 1988).  
21

 Art. 389, CC. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. (BRASIL, 2002).  
22

 Art. 186, CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...] Art. 932, CC. São também responsáveis 

pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício 

do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. (BRASIL, 2002).   
23

 FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 290. 
24

 RODRIGUES, 2006, p. 96. 
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causalidade entre a conduta e o prejuízo e, deve ainda, demonstrar a culpa de seu agente, 

sócio ou preposto.  

Essa regra geral do Direito Civil (art. 927, caput, CC)
25

 é amenizada pelo parágrafo 

único do art. 927, do CC, quando a atividade normalmente desenvolvida pela pessoa jurídica, 

implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, hipótese em que o juiz poderá, 

diante do caso concreto, objetivar a responsabilidade, afastando o elemento psíquico.
26

 

È importante esclarecer que a empresa também responde pelos danos contratuais e 

extracontratuais causados a terceiros e, pelo princípio da boa-fé objetiva, a pessoa jurídica 

responde, inclusive, extracontratualmente, pelos prejuízos causados por conta de sua atividade 

empresarial e da confiança depositada por todos no perfeito funcionamento de suas 

atividades.
27

 

Apesar da pessoa jurídica de direito público não ser o foco desta monografia, pela 

impossibilidade da desconsideração de sua personalidade jurídica, faz-se necessário tecer 

breves considerações. 

A Constituição Federal de 1988 adotou a linha traçada nas constituições anteriores, a 

partir da constituição de 1946, mantendo a responsabilidade objetiva administrativa, dispondo 

em seu artigo 37, § 6º, in verbis:  

 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.  

 

Desse modo, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, na 

modalidade do risco administrativo, ou seja, o risco da atividade do Estado. 

 

 

2.6 DOMICÍLIO 

 

 

                                                
25

 Art. 927, CC. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. (BRASIL, 2002).   
26

 FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 301. 
27

 Ibid., p. 302. 
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O domicílio da pessoa jurídica de direito privado, via de regra, é o local indicado nos 

seus estatutos ou atos constitutivos (domicílio especial). Não havendo essa fixação, será o 

lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou, em caso de se possuir 

filiais em lugares diversos, cada uma delas será considerada domicílio para os atos nela 

praticados. Se a sua administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, o domicílio será o 

lugar do estabelecimento situado no Brasil, a que ela corresponder, relativas às obrigações 

contraídas por qualquer de suas agências.
28

   

Em relação às demandas jurídicas contra as sociedades, o STF assentou entendimento, 

através da súmula nº 363, de que: “A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada 

no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato”.  

Como se trata de um benefício permitido por lei ao contendor da pessoa jurídica, pode 

ele ser renunciado, no intuito de se ajuizar uma ação na sede da firma principal, inclusive, há 

alguns julgados que têm entendido que a filial só é considerada domicílio, para efeito de ser o 

estabelecimento principal acionado no local onde aquela se localiza, se contar com relativa 

autonomia.
29

 

Quanto ao domicílio da pessoa jurídica de direito público: da União, o Distrito 

Federal; dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; e do Município, o lugar onde 

funcione a administração municipal (CC, art. 75, I a III).
30

 

Por fim, como dispõe o § 1º do art. 109 da CF, “as causas em que a União for autora 

serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte”. 

 

 

2.7 EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 

 

São cinco as modalidades de extinção da pessoa jurídica: convencional, legal, 

administrativa, natural e judicial.
31

 

                                                
28

 Art. 75, CC. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV – das demais pessoas jurídicas, o lugar onde 

funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou 

atos constitutivos. § 1º - Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles 

será considerado domicílio para os atos nele praticados. § 2º - Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no 

estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das 

suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder, (BRASIL, 2002).  
29

 RODRIGUES, 2006, p. 112. 
30

 Art. 75, CC. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: I - da União, o Distrito Federal; II - dos Estados e 

Territórios, as respectivas capitais; III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal. 

(BRASIL, 2002).  
31

 GONÇALVES, 2007, p. 90-91. 
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A dissolução convencional é aquela determinada por deliberação dos seus membros, 

de acordo com o quorum definido nos estatutos, contratos sociais ou na lei. Pode ocorrer 

ainda a extinção voluntária, com o fim do prazo estabelecido no contrato social, quando se 

verificar a realização do seu objetivo social ou a impossibilidade de seu cumprimento. 

Destarte, qualquer pessoa jurídica de direito privado pode ser extinta, com exceção das 

fundações.  

A extinção da pessoa jurídica pode ocorrer em razão de motivo determinante na lei. 

Sociedades já registradas, que têm por objeto fins ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos 

ao bem público, à segurança do estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral 

ou aos bons costumes, devem ser dissolvidas (Decreto-lei nº 9.085/46).  

A dissolução administrativa alcança aquelas pessoas jurídicas que dependem de 

aprovação ou autorização do Poder Público para funcionarem e executam atos nocivos ou 

contrários aos seus fins. 

A extinção da sociedade pode ocorrer naturalmente, quando é resultado da morte de 

seus membros e não ficou consignada no contrato social a sua continuidade com os herdeiros. 

Há também a dissolução judicial, quando a pessoa jurídica continua a existir 

contrariando a lei ou o contrato social, obrigando um dos sócios a ingressar em juízo e, por 

determinação judicial, ocorre a decretação do seu fim.  

Como prevê o art. 51, caput, do CC, “nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou 

cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até 

que esta se conclua”. 

Na fase de liquidação, em se tratando de pessoa jurídica com finalidade lucrativa, 

desde que não haja previsão no ato constitutivo, estatuto ou contrato social de forma diferente, 

a divisão e a partilha dos bens sociais deverão ser efetuadas entre os sócios ou seus herdeiros, 

observada a participação societária de cada um na sociedade.  

Nas pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa (associações ou fundações), no silêncio 

dos estatutos, o patrimônio líquido remanescente será destinado a alguma entidade de fins 

não-econômicos (CC, arts. 61 e 69)
32

 

Uma vez encerrada a liquidação, promover-se-á, então, o cancelamento de sua 

inscrição.
33

 

  

                                                
32

 FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 307. 
33

 Art. 51, § 3º, CC. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. 

(BRASIL, 2002).  
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3 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  

 

 

É de suma importância para o estudo da desconsideração da personalidade jurídica, o 

conhecimento de noções básicas a respeito deste instituto: histórico, conceito, teorias e 

natureza jurídica. 

 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

 

A revolução industrial foi responsável pelo crescimento econômico verificado no 

século XIX, ocasionando dentre outras conseqüências, a acumulação de capital na mão dos 

empresários capitalistas, a nova classe detentora do poder político e econômico. 

Uma das formas encontradas naquela época para permitir e estimular os investidores a 

aplicar grandes somas desse capital acumulado nas diversas sociedades, sem comprometerem 

seus bens pessoais, foi o reconhecimento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em 

relação aos seus instituidores.
34

 

Porém, com os crescentes abusos e práticas ilícitas praticados por sócios 

inescrupulosos, que utilizavam da autonomia e independência da pessoa jurídica para a prática 

de negócios fraudulentos e fins escusos, acobertando sua própria personalidade, a 

jurisprudência e a doutrina passaram a buscar mecanismos ágeis de atingir o patrimônio dos 

sócios, em favor dos prejudicados de boa-fé.
35

 

Nasce, então, a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, como recurso jurídico 

contra a utilização indireta das sociedades comerciais para o abuso do direito, desvio de 

função, ou o “mau uso” do direito, afastado do fim econômico social para o qual foi criado 

aquele direito.
36

 

O primeiro caso de aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica deu-se 

nos Estados Unidos, no ano de 1809, em uma causa entre o Bank of  United States v. 

Deveaux, que chegou à Suprema Corte. 

                                                
34

 MORAES, 2002, p. 52. 
35

 FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 307-308. 
36

 KOURY, Suzy Elisabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e 

os grupos de empresas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 70. 
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A questão central é de cidadania e jurisdição. O art. 111, seção II, da Constituição 

Federal norte-americana, dispõe que a competência para as causas entre cidadãos com 

domicílios em Estados diferentes é da Justiça Federal, no entanto, o caso envolvia um banco e 

uma pessoa física. 

O relator Juiz Marshall, negou “cidadania” ao banco, porém determinou que o 

elemento de conexão para efeito de fixação de competência seria a cidadania estadual dos 

seus acionistas (sócios), que no caso era diferente da parte adversa, fixando a competência 

federal.
37

 Portanto, a personalidade jurídica do banco foi desconsiderada e substituída pela 

pessoa de todos os seus proprietários como partes do processo. 

Essa decisão foi bastante criticada pelos doutrinadores da época. Na realidade, a teoria 

da desconsideração não foi aplicada nesse caso, “houve apenas a nítida intenção de preservar 

a jurisdição das cortes federais sobre as corporations”. Se analisou, pela primeira vez, a 

pessoa jurídica, considerando as características individuais de cada sócio (teoria da ficção), 

discutindo-se apenas a competência da Justiça Federal e “não a responsabilidade dos sócios 

por atos praticados pela empresa”.
38

 

A doutrina tributa ao famoso caso Salomon v. Salomon & Co., que aconteceu na 

Inglaterra em 1897, como sendo a verdadeira origem da desconsideração da personalidade 

jurídica, por ser a primeira decisão a tratar especificamente dessa teoria. 

O comerciante individual Aaron Salomon criou uma companhia com seis membros de 

sua família. Ele detinha 20.000 ações e os outros sócios uma única ação. A integralização das 

ações na companhia deu-se com os bens do seu estabelecimento comercial. Em face ao 

inadimplemento da sociedade com ativos insuficientes à satisfação das obrigações, nada 

sobrou para os terceiros, credores quirografários. Estes sustentaram que o sócio majoritário 

deveria responder pelas obrigações da companhia, uma vez que a atividade da sociedade em 

verdade era a atividade daquele, que se utilizou da pessoa jurídica para limitar sua 

responsabilidade. A fraude foi reconhecida em primeira instância, desconsiderando a pessoa 

jurídica e determinando a responsabilização da pessoa física Aaron Salomon perante os 

credores da companhia. A House of Lords reformou essa decisão por entender validamente 

constituída a sociedade, afastando a responsabilidade pessoal de Aaron Salomon, admitindo 

que o patrimônio da companhia não se confunde com o dos sócios.
39

 

                                                
37

 MORAES, 2002, p. 60.  
38

 BRUSCHI, Gilberto Gomes. Aspectos processuais da desconsideração da pessoa jurídica. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 13-14. 
39
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Para Gilberto Gomes Bruschi, não há dúvida quanto à origem da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica:  

 

Pode-se dizer que a teoria em questão nasceu nos países ligados ao Common 

Law, pois suas regras propiciaram aos tribunais que restabelecessem de 

forma imediata o direito lesado. No direito anglo-saxão, a regra utilizada é a 

de dar uma rápida e efetiva solução ao processo, diferentemente do que 

ocorre nos países que têm seu direito oriundo da família romano-germânica, 

onde se formulam regras para os acontecimentos futuros.
40

 

 

No Brasil, o primeiro doutrinador a abordar a desconsideração da personalidade 

jurídica de forma sistematizada foi Rubens Requião, que, em 1969, baseando-se nos estudos 

de Serik e de Verrucoli, introduziu o tema em conferência proferida na Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Paraná, sob o título “Abuso de direito e fraude através da 

personalidade jurídica”. 

Segundo o referido autor, apesar da inexistência à época de qualquer dispositivo legal 

específico acerca do assunto, o juiz poderia ignorar a autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica em relação às pessoas que a compõe, sempre que esta for utilizada para fraude 

(prejuízo a credores ou violação a lei) e abuso de direito (desvio de sua legítima finalidade). 

No entanto, não ocorreria a anulação da personalidade jurídica, apenas a declaração de sua 

ineficácia para determinados efeitos: 

 

O mais curioso é que a disregard doctrine não visa a anular a personalidade 

jurídica, mas somente objetiva desconsiderar no caso concreto, dentro de 

seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela 

se escondem. É caso de declaração de ineficácia especial da personalidade 

jurídica para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, a mesma incólume 

para seus outros fins legítimos.
41

 

 

Naquela época, ainda estava em vigor o Código Civil de 1916, que não tratava da 

teoria em apreço e considerava a separação patrimonial da pessoa jurídica e dos seus sócios de 

forma absoluta e ilimitada, conforme dispunha o seu art. 20: “As pessoas jurídicas tem 

existência distinta da dos seus membros”. 

Somente em 1990, com o advento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (lei 

nº 8.079/90), foi positivada a desconsideração da personalidade jurídica, conforme a regra 

                                                
40

 BRUSCHI, 2009, p. 15. 
41

 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, v. 410, p. 12-24, dez. 1969. 



25 

 

prevista no seu art. 28, com um alcance muito maior do que era praticado anteriormente pela 

jurisprudência.  

Até então, mesmo não havendo norma legal específica, o referido instituto era 

utilizado pelos juízes e tribunais, nos casos de fraude, abuso de direito e desvio de finalidade, 

dependendo da situação fática, ou através da aplicação dos princípios gerais do direito 

esculpido no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil.
42

 

Posteriormente, dois outros diplomas legais trataram do assunto: a lei nº 8.884/94 (Lei 

Antitruste), que em seu art. 18, repete, em linhas gerais, a regra do CDC e a lei nº 9.605/98, 

que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, autorizando no seu art. 4º, a desconsideração da personalidade 

jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 

ao meio ambiente.
43

 

Com a introdução do Código Civil de 2002, a desconsideração da personalidade 

jurídica ganha os contornos gerais do Direito Privado, nos termos do seu art. 50.
44

 Mesmo não 

acolhendo expressamente a teoria do levantamento do véu, sanciona os seus princípios 

norteadores, aumentando as hipóteses de aplicação do instituto em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, 

conectando-se diretamente à função social da empresa (arts. 5º, XXIII, e 170, III, CF).
45

 

Uma crítica que se pode fazer a norma em questão é que, apesar do mérito de 

diferenciar despersonificação e desconsideração, a mesma delimita a possibilidade de 

aplicação da teoria da desconsideração apenas às hipóteses de abuso e de confusão 

patrimonial, sem ampliação da fraude no seu sentido mais amplo.
46

  

Ressalta-se que, mesmo após o advento do atual Código Civil, ainda continuam sendo 

feitas referências à “teoria da desconsideração da personalidade jurídica”. Para Edmar 
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Oliveira Andrade Filho, “se existe uma norma, a matéria deixou o campo da teoria e adentrou 

o campo da prática, pela virtual possibilidade de ser aplicada em situações concretas da 

vida”.
47

 

 

 

3.2 CONCEITO 

 

 

A desconsideração da personalidade jurídica não pretende acabar com a autonomia da 

pessoa jurídica, mas tornar essa autonomia mais eficaz em relação aos seus membros.  

É o instrumento hábil que possibilita ao credor o direito de livrar-se da fraude e do 

abuso praticado, obscuramente, pelo gestor da pessoa jurídica, mantendo-a íntegra, inclusive 

sua autonomia patrimonial. “A personalidade jurídica, apesar de desconsiderada, permanecerá 

intacta, pois será esquecida apenas no caso concreto”.
48

 

 Como preleciona Rubens Requião: 

 

Pretende a doutrina penetrar no âmago da sociedade, superando ou 

desconsiderando a personalidade jurídica, para atingir e vincular a 

responsabilidade do sócio. 

Não se trata, é bom esclarecer, de considerar ou declarar nula a 

personificação, mas de torná-la ineficaz para determinados atos.
49

 

 

A desconsideração da personalidade societária não implica anulação ou extinção da 

personalidade jurídica (despersonalização) ou desfazimento do ato constitutivo da sociedade 

empresária, mas apenas o seu afastamento episódico, em função, principalmente, de fraude, 

abuso de direito ou desvio de finalidade.  

Na despersonalização ocorre a anulação da personalidade jurídica, por lhe faltarem 

condições de existência, como, por exemplo, invalidade do contrato social, enquanto na 

desconsideração, a sociedade continua a existir no mundo jurídico, havendo apenas a 

declaração de ineficiência daquele ato fraudulento ou abusivo.
50
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Na desconsideração, o afastamento da personalidade é temporário e eventual (retira-se 

o véu, atinge-se o patrimônio daquele que cometeu o ato e, novamente, restitui-se o véu à 

origem). A pessoa jurídica, se possível, continuará existindo normalmente.  

Em linhas gerais, a doutrina da desconsideração pretende o superamento episódico da 

personalidade jurídica da sociedade, em caso de fraude, abuso ou simples desvio de função, 

com o objetivo de satisfazer o terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que 

passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado.
51

 

Pelo seu caráter episódico, a desconsideração, portanto, deve ser reconhecida em cada 

caso concreto, de acordo com um dos requisitos legalmente exigidos. 

 

 

3.3 TEORIAS 

 

 

A controvérsia a respeito dos pressupostos de incidência da teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica foi a responsável, segundo Sérgio Cavalieri Filho, pelo 

aparecimento de duas subteorias: as teorias maior e menor.
52

 

Para os adeptos da teoria maior, de concepção subjetiva, a personalidade jurídica da 

sociedade pode ser desconsiderada sempre que se provar a existência de fraude, necessitando 

de comprovação de culpa (lato senso) dos sócios. Para a teoria menor, a fraude é irrelevante, 

bastando a simples insatisfação do crédito para a sua desconsideração, sendo os sócios 

responsabilizados se a sociedade não dispuser de bens suficientes para ressarcir o prejuízo do 

credor.
53

 

As duas teorias sobre desconsideração coexistem no Direito brasileiro. Enquanto o 

Código Civil, em seu art. 50, adotou a teoria maior; o CDC, em seu art. 28, acolheu a teoria 

menor. Nesse sentido, merece referência o entendimento do STJ sobre o tema: 

 

Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping 

Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. 

Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. 

Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código 

de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de 

prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º. 

                                                
51

 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 8. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1, p. 228. 
52

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008, p. 302. 
53

 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 6. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007, p. 107.  



28 

 

- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem 

econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses 

individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. 

- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico 

brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa 

jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, 

para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de 

finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de 

confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 

- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento 

jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito 

Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o 

pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio 

de finalidade ou de confusão patrimonial. 

- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas 

não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, 

mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem 

conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova 

capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou 

administradores da pessoa jurídica. 

- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo 

está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a 

incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos 

previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera 

existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores. 

  - Recursos especiais não conhecidos.
54

 (grifos nosso) 

 

Outras três teorias da desconsideração da personalidade jurídica devem ser 

consideradas: a teoria invertida (a desconsideração ao inverso), a teoria indireta e a teoria 

expansiva (terminologia nova, utilizada pelo prof. Rafael Mônaco). Para a primeira, é cabível 

a desconsideração para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou 

desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiro, conforme dispõe o E. nº 283 do CJF; para a 

segunda, é possível a desconsideração para atingir toda e qualquer das sociedades (coligadas, 

controladoras e controladas) que se encontre dentro do mesmo grupo econômico, alcançando 

a efetiva fraudadora que está sendo encoberta pelas coligadas, e, para a terceira, a 

desconsideração de uma sociedade é permitida com o intuito de atingir o patrimônio de 

eventuais sócios ocultos.
55

 

A jurisprudência tem admitido a utilização dessas teorias, conforme alguns julgados: 
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EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Descabe 

escudar-se o devedor na personalidade jurídica da sociedade comercial, em 

que está investido todo o seu patrimônio, para esquivar-se do pagamento da 

dívida alimentar. Impõe-se a adoção da "disregard doctrine", admitindo-se a 

constrição de bens titulados em nome da pessoa jurídica para satisfazer o 

débito. Apelo improvido.
56

 

 

Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência. 

Sociedades distintas no plano formal. Confusão patrimonial perante 

credores. Desconsideração da personalidade jurídica da falida em processo 

falimentar. Extensão do decreto falencial a outra sociedade. Possibilidade. 

Terceiros alcançados pelos efeitos da falência. Legitimidade recursal. 

- Caracterizada a confusão patrimonial entre sociedades formalmente 

distintas, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da falida 

para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais sociedades 

envolvidas. 

- Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese 

implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores. 

- A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os 

pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio 

processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da 

personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja terceiros 

envolvidos, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra 

terceiros. 

- Os terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica 

da falida estão legitimados a interpor, perante o próprio juízo falimentar, os 

recursos tidos por cabíveis, visando a defesa de seus direitos. 

Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
57

 

 

EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA 

COMERCIAL – SÓCIO OCULTO – FRAUDE A CREDOR – 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

O marido que se oculta por trás do nome da mulher, para exercer atividade 

empresarial, identifica-se como sócio oculto (Artigo 305 do Código 

Comercial) e responde com seus bens particulares pela dívida da empresa, 

cuja responsabilidade jurídica pode ser desconsiderada.  

Configura fraude a credor firmar contrato de locação como falso 

representante da empresa locatária.  

Aquele que postula direito com fundamento em fato que sabe inverídico é 

litigante de má-fé (artigo 17, II, do CPC). 

Improvimento do apelo.
58
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3.4 NATUREZA JURÍDICA 

 

 

Na realidade, o que se pretende com a desconsideração é a ineficácia da pessoa 

jurídica para determinado caso concreto e específico. A sociedade continua válida e sua 

autonomia preservada, mantendo-se intacta para os outros atos sociais, desde que lícitos. 

Como salienta Gilberto Gomes Bruschi, essa ineficácia é a relativa, “pois somente 

ocorre a desconsideração quando o negócio jurídico for ineficaz para determinada pessoa e 

eficaz para as demais”.
59

 

A ineficácia relativa somente passa a existir após a declaração pelo juiz, ou seja, a 

ineficácia do contrato societário não é pré-existente, sendo reconhecida apenas através da 

declaração judicial. 

Com maestria, Rubens Requião esclarece que a desconsideração não pretende: 

 

a anulação da personalidade jurídica em toda a sua extensão, mas apenas a 

declaração de sua ineficácia para determinado efeito, em caso concreto, em 

virtude de o uso legítimo da personalidade ter se desviado de sua legítima 

finalidade (abuso de direito) ou para prejudicar credores ou para violar a lei 

(fraude).
60

 

 

A desconsideração da pessoa jurídica não afeta a validade do ato constitutivo, mas 

atinge a eficácia episódica. Uma sociedade continua válida mesmo após sua autonomia 

patrimonial ser desconsiderada, assim como os demais atos que realizou. A separação 

patrimonial em relação aos seus sócios é que não produzirá nenhum efeito na decisão judicial 

referente àquele ato específico objeto da fraude. A teoria da desconsideração preserva a 

empresa, que não será necessariamente atingida por ato fraudulento de um de seus sócios, 

resguardando-se, desse modo, os demais interesses que gravitam ao seu redor, como os dos 

outros sócios, dos empregados, da comunidade, etc.
61

 

A natureza jurídica da desconsideração, por conseguinte, deve ser interpretada como 

uma forma de recusa aos efeitos do ato constitutivo societário, para aquele caso concreto 

especificamente, mantendo-se perfeitamente válido e plenamente eficaz os atos não 
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relacionados com o fato, uma vez que somente irá tornar relativamente ineficaz a pessoa 

coletiva.
62

. 
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4 A DESCONSIDERAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, já existem no Direito brasileiro hipóteses 

de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica legalmente previstas. Mesmo 

naqueles ramos do direito em que inexiste norma legal expressa que preceitue a teoria nos 

seus exatos termos e requisitos, a jurisprudência vem aplicando-a, através da utilização da 

analogia ou dos princípios norteadores do Direito. 

É conveniente então, para se chegar à conclusão deste trabalho, examinar alguns 

princípios e normas diversos que regem diferentes ramos do direito. 

 

 

4.1 A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO NO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

A lei nº 8.078, de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), em seu art. 28 

e parágrafos, previu expressamente, pela primeira vez, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

desconsideração da personalidade jurídica.
63

 

O aludido instituto é um importante instrumento utilizado pelo CDC para assegurar o 

pleno ressarcimento dos danos causados pelos fornecedores (pessoas jurídicas) aos 

consumidores, buscando-se o verdadeiro responsável, como se a pessoa jurídica não 

existisse.
64

 

O CDC tem como base o direito comercial, diferenciando-se deste por ser mais 

abrangente, enumerando hipóteses caracterizadoras da desconsideração, na medida em que 

terminam por englobar qualquer situação em que a personalidade jurídica constitua obstáculo 

a plena reparação do consumidor. Ou seja, para ser desconsiderada a personalidade jurídica, 

                                                
63

 Art. 28, CDC. 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. § 1º (Vetado). § 

2º - As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3º - As sociedades consorciadas são solidariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4º - As sociedades coligadas só responderão por 

culpa. § 5º - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma 

forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
64

 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 299. 



33 

 

basta que haja prejuízo por parte do consumidor, de acordo com as hipóteses elencadas no art. 

28.
65

 

Esse dispositivo autoriza ao juiz a desconsideração quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso do direito, excesso de poder ou infração da lei, fato ou ato ilícito 

ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou 

inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração e sempre que a personalidade 

da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores. 

Quanto à discricionariedade do juiz para desconsiderar ou não a pessoa jurídica, diante 

da expressão “poderá” no caput do art. 28, pode-se concluir que, estando presentes os 

requisitos autorizantes à desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor numa 

relação de consumo, o juiz não tem o poder, mas o dever de deferi-la, por se configurar o 

direito do requerente à mencionada pretensão.
66

  

A primeira parte do retrocitado artigo reproduz as hipóteses tradicionais de 

desconsideração da pessoa jurídica: abuso de direito, quando o titular exerce seu direito 

excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes (art. 187, do CC); excesso de poder ou desvio de finalidade, quando o 

ato é formalmente legal, mas o titular do direito se desvia ou vai além da finalidade da norma, 

do contrato social ou dos estatutos, transformando-o em ato ilícito (art. 50, do CC); infração 

da lei ou prática de ato ilícito, quando ocorre transgressão à disposição legal de qualquer 

ordem, contratual ou extracontratual e violação dos estatutos ou contrato social, hipótese já 

abrangida pelas duas anteriores. A segunda parte acolheu a desconsideração 

independentemente da fraude ou abuso do direito, somente pela má administração que leve a 

pessoa jurídica à falência, ao estado de insolvência, ao encerramento ou à inatividade, que 

impeça o consumidor de ser integralmente ressarcido (responsabilidade objetiva dos atos 

praticados pelo fornecedor).
67

 

O § 5º do mesmo artigo amplia as hipótese de desconsideração, deixando patente que 

aquelas estampadas no caput são meramente exemplificativas. Para evitar que outras espécies 

de fraude ou abusos sejam praticadas, tendo a pessoa jurídica como escudo e os sócios 

violadores passem impunes, o parágrafo em comento deixou o texto normativo aberto, 
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possibilitando a desconsideração em qualquer hipótese, objetivando garantir o ressarcimento 

do consumidor, sempre.
68

 

Se para o direito do trabalho o fim perseguido é a tutela dos interesses dos 

trabalhadores, para o direito do consumidor o fim perseguido é tutelar aos interesses dos 

consumidores. “Dessa forma, podemos afirmar que o direito do consumidor não admite a 

desfunção concernente a qualquer perecimento do direito do consumidor”.
69

 

Nessa esteira, a jurisprudência vem corroborando este entendimento:  

 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO 

DO ART. 28, § 5.º, CDC. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A desconsideração da personalidade, 

quando se trata de relação de consumo, deve atender aos requisitos do art. 28 

do Código de Defesa do Consumidor. O art. 28, § 5.º, do CDC, aplicável ao 

caso, permite a desconsideração, mediante a teoria menor, quando 

comprovado qualquer obstáculo por parte do devedor em solver sua dívida, 

independentemente das outras hipóteses dispostas nesse artigo.
70

 

 

 

4.2 A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO NO DIREITO CIVIL 

 

 

Com o advento do Código Civil de 2002, finalmente a desconsideração da 

personalidade jurídica passa a ser adotada pela legislação civil.  

Antes de sua entrada em vigor, afora alguns preceitos normativos específicos, a teoria 

era aplicada pelos juízes e tribunais nos casos de fraude, abuso de direito e desvio de 

finalidade, dependendo da situação fática, ou através da aplicação dos princípios gerais do 

direito esculpido no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. 

O art. 50 do CC positivou o instituto ao dispor que em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 

decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no 

processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
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O referido artigo parece que adotou uma posição intermediária entre a jurisprudência 

civilista anterior ao CDC e o seu art. 28, uma vez que não limita a desconsideração apenas nas 

hipóteses de ato ilícito, fraude ou abuso premeditado, mas, também, não alarga a 

desconsideração à insolvência da sociedade.
71

 

Com efeito, o art. 50 do CC é amplo, não atingindo, unicamente, os sócios de modo a 

legitimar a proposição de que ele só seria aplicável nos casos de sociedades com 

responsabilidade limitada, mas podem alcançar também todos os administradores de 

quaisquer sociedades, independentemente da natureza da responsabilidade ser ou não 

limitada. Logo, não se limita às relações de direito societário, mas todas as relações de 

obrigações contraídas por pessoas jurídicas de qualquer espécie, inclusive as associações e 

fundações, nos casos de abuso para prejudicar terceiros de boa-fé.
72

  

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, essa concepção objetiva da 

desconsideração (independente da intenção dos sócios pela prática fraudulenta ou abusiva da 

pessoa jurídica) em nossa lei civil justifica-se na medida em que seria praticamente 

impossível para o lesado comprovar, no caso concreto, a intenção fraudulenta do empresário, 

bastando assim, a demonstração de pagamento de dívidas pessoais do sócio pela empresa, ou 

vice-versa, através de simples perícia contábil ou bancária, para que tenha ensejo a 

desconsideração, facilitando a tutela de credores ou terceiros lesados pelo uso indevido da 

personalidade jurídica.
73

  

Em sentido contrário, Gilberto Gomes Bruschi aduz que a concepção objetiva da 

teoria não foi acolhida pelo dispositivo invocado do CC, “já que a confusão patrimonial não é, 

por si só, suficiente para configurar a desconsideração, sendo necessária também a 

insolvência por parte da empresa executada”.
74

 

A desconsideração da personalidade jurídica não acarreta a dissolução da sociedade, 

apenas estenderá os efeitos de determinadas obrigações aos sócios e administradores, 

subsistindo dessa forma a sua autonomia subjetiva, distinta da pessoa dos seus sócios. Tal 

distinção é afastada, momentaneamente, para dado caso concreto, estendendo a 

responsabilidade negocial ao patrimônio dos administradores ou sócios, operando-se assim, a 

suspensão provisória da autonomia da pessoa jurídica.
75
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A teoria também é tratada indiretamente no art. 1.024 do CC ao prevê que os bens 

particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de 

executados os bens sociais. 

A desconsideração da personalidade da executada pode, então, ser consentida pelo 

magistrado, no caso de inadimplemento e insolvência e, ainda, se houver prova de 

administração irregular, com o cometimento de atos fraudulentos ou com abuso de direito, 

como o encerramento irregular da sociedade em detrimento dos credores.
76

 

Impende frisar que essa concepção, mesmo fora dos casos em que a lei ordena, deve 

ser invocada em hipóteses excepcionais, pois, caso contrário, se passasse a ser procedimento 

rotineiro, iria negar-se a vigência ao princípio básico da teoria da personalidade jurídica, 

segundo o qual a pessoa moral tem existência distinta de seus membros.
77

  

Os entendimentos dos tribunais seguem essa linha: 

 

AGRAVO. EXECUÇÃO. PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. JUSTIFICÁVEL. 

As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. Uma vez 

integralizado o capital social, não mais respondem os sócios com seu 

patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Somente excepcionalmente 

poderá o credor daquelas, cobrar seu crédito destes. Para admitir-se a teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica, e responsabilizar os sócios, 

com seus bens pelas dívidas da empresa, deve estar demonstrada prática de 

ato irregular, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento 

ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, o que 

nestes autos de agravo, restou sem comprovação. Recurso provido.
78

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. A desconsideração da 

personalidade jurídica consiste em medida excepcional. Só deve ser 

concedida em situações extremas, sob pena de esvaziar a segurança dos 

sócios no que tange à limitação da responsabilidade. Por outro lado, também 

se deve coibir eventuais abusos. A delimitação da responsabilidade não pode 

servir de escudo a condutas reprováveis. Diante das informações 

apresentadas, mais as respostas dos ofícios expedidos, bem como das 

certidões negativas e da inércia da empresa agravada em cumprir com a 

sentença que transitou em julgado desde abril de 2007, vislumbra-se a 

insolvência da mesma. Reconhecendo-se, assim, a necessidade excepcional 

de adotar-se a disregard theory. É plenamente possível, considerar como 

hipótese para a aplicação da disregard of legal entity, o encerramento das 

atividades comerciais sem a baixa de seu registro perante os órgãos 

competentes, como ocorreu in casu. É evidente que isso caracteriza o abuso 
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da personalidade jurídica, na forma do artigo 50 do Código Civil. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
79

 

 

No Direito de Família não há regra que autorize expressamente a possibilidade de 

aplicação da doutrina da desconsideração, cabendo ao julgador observar o caso concreto ao 

aplicar os princípios realizadores do direito, como disposto no art. 5º da LICC.
80

 Não se pode 

ignorar os atos fraudulentos ou abusivos praticados pelo cônjuge para impedir que o outro 

receba sua meação ou pelo devedor de pensão alimentícia que tenta se eximir de sua 

obrigação por trás do véu societário.
81

 

Há necessidade de procedimentos mais simplificados e menos formalistas em se 

tratando de processos de família, considerando que o objeto da lide recai sobre relações de 

ordem íntima, relacionados ao aspecto psicológico e espiritual do ser humano. 

Nossos tribunais vêm admitindo a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica 

em relações de direito de família, como se constata nos seguintes julgados: 

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA ‘DISREGARD’. 

Tendo tocado na partilha consensual à mulher/autora o único bem registrado 

em nome da sociedade comercial, evidente o dano que a impede de exercer 

seu direito à meação. Aplicação da teoria da disregard, para determinar a 

transferência da titularidade do imóvel à autora, conforme acordado na 

separação consensual, com sentença homologatória. Apelação parcialmente 

provida.
82

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO E EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. Merece a desconsideração da personalidade jurídica quando 

comprovado que a empresa foi constituída unicamente com o patrimônio 

comum do casal. Ademais, não há qualquer prova nos autos de que a 

empresa desempenhe as atividades para qual foi constituída, restando 

configurado o desvio de função. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
83
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4.3 A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

O princípio norteador do direito tributário e que o diferencia dos demais ramos do 

direito positivo é o princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, II e 150, I, ambos da 

Constituição Federal.
84

 Por conta desse princípio a fazenda pública está proibida de alcançar 

terceiros quando a lei expressamente não o autorize.   

Pelo princípio da estrita legalidade tributária, como aduz Hugo de Brito Machado 

Segundo, “não apenas o dever de pagar deve estar referido na lei, mas todos os seus atributos 

devem estar nela expressamente previstos”.
85

 Partindo desse princípio e da inexistência de 

dispositivo expresso na legislação tributária concernente à desconsideração da personalidade 

jurídica, parte da doutrina entende que a sua aplicação não é cabível para alcançar terceiros. 

O art. 134 e 135 do Código Tributário Nacional dispõem sobre a responsabilidade de 

terceiros pelas obrigações tributárias. No primeiro artigo, a responsabilidade de terceiros ali 

enumerados (em especial, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas – inciso 

VII) com o contribuinte é solidária nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que 

forem responsáveis. No segundo, a responsabilidade de terceiros (as pessoas referidas no 

artigo anterior; os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado) é pessoal, nos atos praticados com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
86

 

Através da compilação desses preceitos, pode-se concluir que não há que se falar em 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário, já que existe 

expressa previsão legal de responsabilidade solidária ou pessoal de terceiros. Porém, “diante 
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de específicos casos concretos não previstos na legislação tributária, a jurisprudência tem se 

valido da doutrina da desconsideração para solucioná-los com justiça”.
87

 

Várias são as decisões de tribunais que aplicaram a doutrina da desconsideração da 

personalidade jurídica para responsabilizar terceiros por obrigações tributárias, principalmente 

nas hipóteses de encerramento ou dissolução irregular das sociedades:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - 

INADIMPLEMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA - CARÁTER EXCEPCIONAL - ENCERRAMENTO 

IRREGULAR DAS ATIVIDADES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 135, III, DO CTN. - Há a determinação legal (art. 596, do CPC) 

de que os sócios não respondam pelas dívidas sociais, mas, isso ocorre 

somente quando a extinção e as obrigações sociais da empresa forem 

regulares, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer 

quando houver irregularidades (abuso de poder e fraude) com a conseqüente 

ofensa à Lei. - A prevalência do princípio da autonomia patrimonial é de 

suma importância e leva a aplicar a desconsideração com cautela, apenas em 

casos excepcionais, atendidos determinados requisitos. - O não recolhimento 

do tributo, bem como a dissolução irregular da empresa executada, 

caracterizam infração à lei, legitimando a responsabilização dos sócios-

gerentes pelos débitos fiscais contraídos durante o período de gerência, 

mesmo que seus nomes não constem da CDA.
88

 

 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - inclusão de 

sócio da executada no pólo passivo da execução fiscal - aplicação da teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica - art. 10 do Dec. 3.708, de 

10/1/19 - ausência de pagamento dos tributos constitui ato com violação da 

lei - o mesmo ocorre com o encerramento irregular da sociedade, ao qual se 

equipara o decreto de falência - arts. 134 e 135 do Código Tributário 

Nacional - decisão de primeiro grau que acolhe exceção de pré-

executividade e exclui o sócio do pólo passivo - recurso provido.
89

 

 

EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de imóvel que pertence ao mesmo 

grupo financeiro - Sentença improcedente - Identidade física dos sócios das 

sociedades - Desconsideração da personalidade jurídica bem aplicada - 

Recurso desprovido.
90
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Como visto, apesar da restrição imposta pelo princípio da legalidade, ainda assim há a 

possibilidade da invocação do instituto em comento para integração da norma legal, 

objetivando a efetividade da tributação, em casos não expressamente tipificados pela norma 

tributária.
91

 

 

 

4.4 A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO NO DIREITO ECONÔMICO 

 

 

A desconsideração da personalidade jurídica é perfeitamente aplicável no direito 

econômico, inclusive existe previsão expressa na lei antitruste (lei nº 8.884, de 1994), que 

dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, semelhante à 

do art. 28 do CDC. A referida lei estabelece, no seu art. 18, in verbis: 

 

A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica 

poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste 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. 

 

 A concentração de empresas conduz às restrições da concorrência, que prejudicam o 

interesse coletivo, caracterizando, desse modo, o abuso do poder econômico. A aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica no direito econômico é extremamente importante 

para coibir o abuso entre as empresas, resolvendo-o positivamente.
92

 

Percebe-se que o legislador, especificamente na lei antitruste, buscou prevenir e 

reprimir as infrações contra a ordem econômica realizadas com a utilização fraudulenta ou 

abusiva da pessoa jurídica. 

De todo modo, a desconsideração não é regra, devendo ser utilizada excepcionalmente 

e com cautela, de forma a evitar o risco de destruir o instituto da pessoa jurídica e de lesionar 

os direitos da pessoa física. Portanto, “deve ser apoiada em fatos concretos que tornem a 

medida excepcional inevitável. Não pode ser descuidadamente banalizada”.
93 

  

                                                
91

 SANTOS, 2003, p. 157 
92

 BRUSCHI, 2009, p. 81.  
93

 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 114-115. 



41 

 

5 A DESCONSIDERAÇÃO NA EXECUÇÃO TRABALHISTA 

 

 

Apesar da inexistência na legislação trabalhista de dispositivo que admita 

expressamente a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, costuma-se 

aplicá-la na execução trabalhista. O seu objetivo é tolerar que a personalidade jurídica seja 

desconsiderada, mesmo momentaneamente, possibilitando, assim, a apreensão de bens e/ou 

direitos dos sócios necessários ao pagamento das dívidas contraídas e inadimplidas pela 

sociedade.  

Há ainda controvérsia sobre a aplicação da teoria em apreço no processo do trabalho, 

principalmente entre os doutrinadores. De qualquer forma, a jurisprudência trabalhista vem 

aplicando a desconsideração da personalidade jurídica e, como bem sustenta Fábio Ulhoa 

Coelho, “não depende de qualquer alteração legislativa para ser aplicada, na medida em que 

se trata de instrumento de repressão a atos fraudulentos. Quer dizer, deixar de aplicá-la, a 

pretexto de inexistência de dispositivo legal expresso, significaria o mesmo que amparar a 

fraude”.
94

 

Na execução trabalhista, é costume usar da disregard of legal entity, levantando o véu 

da pessoa jurídica com o objetivo de evitar que ela própria e seus sócios se locupletem às 

custas do obreiro, pois foram os sócios os beneficiários diretos do resultado do trabalho 

daquele na sociedade. Porém, ele adverte que o art. 28 do CDC não pode ser usado como 

fundamento para descaracterizar a personalidade jurídica da empresa, exigindo assim a dívida 

trabalhista do sócio, uma vez que se trata de proteção ao consumidor e não de regra 

processual do trabalho.
95

 

Em sentido oposto, Eduardo Milléo Baracat defende que, sob a perspectiva 

constitucional, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada no direito 

trabalhista, através da aplicação subsidiária do art. 28 do CDC, tendo em vista o princípio da 

solidariedade social, onde deve prevalecer a situação existencial sobre a situação patrimonial. 

Para o referido magistrado, o que se visa é “permitir a concreção do valor social de que todos 

têm direito a uma vida digna, e que o salário é o meio mais digno de o trabalhador auferir os 

meios necessários para a sua subsistência”.
96
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A superficial análise acima reproduz alguns entendimentos divergentes que ainda se 

processam. Apesar das críticas à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no 

processo trabalhista, o entendimento dominante (quase unânime) é a sua utilização, mesmo 

diante da inexistência de dispositivo específico na legislação obreira.  

Conforme Sérgio Pinto Martins, “há necessidade de que lei trate do assunto. Seria 

determinado que, independentemente da espécie societária, o sócio responde pelas obrigações 

trabalhistas conforme ela definir”. 
97

 

Após essas breves considerações, analisaremos a seguir diversos aspectos relacionados 

à aplicação do referido instituto ora comentado na execução trabalhista. 

 

 

5.1 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

 

 

O princípio da proteção ou princípio tutelar consiste em conferir ao empregado (pólo 

mais fraco da relação laboral) uma superioridade jurídica determinada pela legislação, 

proporcionando ao hipossuficiente uma rede protetiva, com o intuito de diminuir a sua 

desigualdade em relação ao empregador.  

Este princípio pode ser desmembrado em três: in dubio pro operário, da aplicação da 

norma mais favorável ao trabalhador e da condição mais benéfica ao trabalhador. 

O primeiro princípio é de interpretação, significando que, diante de um texto jurídico 

que pode suscitar dúvidas a respeito de seu verdadeiro sentido e alcance, o intérprete deverá 

optar, dentre as hipóteses interpretáveis possíveis, aquela mais favorável para o empregado.
98

 

O segundo princípio está implícito no caput do art. 7º da CF, quando prescreve “além 

de outros que visem à melhoria de sua condição social”. Sua aplicação pode ser dividida de 

três formas: na elaboração de norma mais favorável (as novas leis devem dispor de maneira 

mais benéfica ao trabalhador); na hierarquia de normas jurídicas (aplica-se a norma mais 

favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição hierárquica) e na interpretação de 

norma mais favorável (havendo várias normas a observar, aplica-se a regra mais benéfica ao 

trabalhador).
99
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O terceiro princípio tem o objetivo de resolver o problema da aplicação da norma 

jurídica trabalhista no tempo, quando a norma posterior alterar ou suprimir um direito previsto 

em norma anterior revogada. Neste caso, para resguardar os direitos do trabalhador diante das 

transformações lesivas que pode afetá-lo, deve-se preservar a condição de trabalho mais 

benéfica, como forma de defesa do seu direito adquirido.
100

 

Renato Saraiva, com muita propriedade, assim resume o referido princípio: 

  

Pelo princípio da proteção, o caráter tutelar, protecionista, tão evidenciado 

no direito material do trabalho, também é aplicável no âmbito do processo 

do trabalho, o qual também é permeado de normas, que, em verdade, 

objetivam proteger o trabalhador, parte hipossuficiente da relação jurídica 

laboral, podendo-se destacar os seguintes dispositivos protetivos: gratuidade 

da justiça ao trabalhador, inversão do ônus da prova beneficiando o 

empregado, impulso oficial do juiz nas execuções trabalhistas, o 

arquivamento da ação trabalhista em face da ausência do reclamante à 

audiência, a obrigatoriedade do depósito recursal para a empresa em caso de 

eventual recurso, a distribuição obrigatória da ação trabalhista na localidade 

onde efetivamente o obreiro laborou.
101

 

 

O princípio da proteção, como adverte Mauricio Godinho Delgado, influi em todos os 

segmentos do Direito Individual do Trabalho, com ampla predominância efetiva de regras 

essencialmente protetivas, tutelares de vontade e interesses obreiros. Sendo assim, o referido 

princípio “não se desdobraria em apenas três outros, mas seria inspirador amplo de todo o 

complexo de regras, princípios e institutos que compõem esse ramo jurídico especializado”.
102

 

Dentre os fundamentos encontrados na doutrina e jurisprudência trabalhistas para a 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica está o caráter protecionista do Direito 

do Trabalho, especialmente em face de o risco da atividade econômica pertencer 

exclusivamente ao empregador (CLT, art. 2º).
103

 

Nesse sentido: 

 

EXECUÇÃO TRABALHISTA - SOCIEDADE POR QUOTAS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS 

SÓCIOS - TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA - NECESSIDADE DE SE FAZER, QUANTO À ANÁLISE 

DESTA TEORIA, UMA MITIGAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

Tendo em vista o princípio de proteção ao hipossuficiente nesta 

especializada e o fato de não poder o empregado ser responsabilizado pelos 

                                                
100

 NASCIMENTO, 2006, p. 69. 
101

 SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. 5. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 57. 
102

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTR, 2006, p. 198-199. 
103

 Art. 2º, CLT. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. (BRASIL, 1943). 



44 

 

riscos do empreendimento, deve-se, abrandando a análise da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizar os sócios da 

mesma pelos débitos trabalhistas. Ademais, quando o executado não indica 

bens livres e desembaraçados da sociedade (art. 596, § 1°, do CPC) e nem 

faz prova da inexistência dos pressupostos apontados nos arts. 10 do Dec. n° 

3.708/19 e 28 do CDC - Lei n° 8.078/90.
104

 

 

 

5.2 O DISPOSTO NO ARTIGO 2º § 2º DA CLT 

 

 

Parte da doutrina sustenta que o § 2º do art. 2º da CLT introduziu a desconsideração da 

personalidade jurídica no ordenamento brasileiro. Assim preceitua o citado dispositivo legal, 

in verbis: 

 

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 

personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 

administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 

qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 

emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 

subordinadas. 

 

Segundo Amador Paes de Almeida, o direito do trabalho é o ramo do direito mais 

adequado à aplicação da teoria da desconsideração, pois os riscos da atividade econômica são 

exclusivos do empregador. Para ele, os fatores preponderantes para a ampla aceitação da 

disregard doctrine pela Justiça do Trabalho, pioneiramente proclamada no art. 2º, § 2º, da 

CLT, foram “a natureza protecionista do direito do trabalho e a desvinculação do empregado 

da pessoa física ou jurídica do empregador, com a sua vinculação à empresa, independente 

das alterações na estrutura jurídica desta”.
105

 

Juízes trabalhistas também têm entendido que o art. 2º da CLT, ainda que 

indiretamente, trata de verdadeira estipulação legal da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica. Nessa direção encontra-se o julgado abaixo proferido pelo TRT 2ª 

Região (SP): 
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Execução trabalhista. Responsabilidade objetiva dos sócios. 

Despersonalização do empregador. No processo do trabalho, a 

responsabilidade dos sócios é objetiva, respondendo os mesmos com seus 

respectivos patrimônios no caso de descumprimento de obrigações 

trabalhistas, de forma a obstar o locupletamento indevido do trabalho alheio. 

É facultado ao juiz, nesse caso, adotar a teoria da despersonalização do 

empregador, insculpida no ‘caput’ do art. 2º da CLT, de modo que o crédito 

trabalhista persegue o patrimônio para onde quer que vá, como um direito de 

seqüela. Se o patrimônio da empresa desaparecer, pouco importando a causa, 

os sócios, diretores e dirigentes respondem com seus patrimônios 

particulares. (TRT/SP, 8ª Turma, Processo n. 029603117006, Ac. 

02970004580, DOJ, 16-1-1997).
106

 

 

Diversamente, alguns doutrinadores afirmam que o artigo em exame não corresponde 

à aplicação da teoria da desconsideração, mas trata-se de hipótese de responsabilidade 

solidária entre empresas componentes do mesmo grupo econômico, pois, apesar de possuírem 

personalidades jurídicas próprias, serão solidariamente responsáveis juntamente com a 

empresa principal, para os efeitos da relação empregatícia. 

Esse dispositivo, na realidade, apesar de totalmente benéfico ao trabalhador, não se 

refere à teoria em comento, uma vez que não se exige para a sua aplicação a existência de 

fraude ou de abuso de direito, requisitos primordiais do instituto, bem como há o 

reconhecimento de personalidades jurídicas distintas entre as empresas, situação que não 

ocorre na disregard.
107

  

O fundamento dessa responsabilização solidária entre empresas componentes de 

grupos econômicos é apenas a falta de bens executáveis para garantir os interesses do 

trabalhador. 

 

 

5.3 O DISPOSTO NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL 

 

 

Diante da omissão da CLT, a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do 

direito trabalhista está fundamentada nas disposições contidas no art. 50 do Código Civil, que 

assim prevê, in verbis:  

 

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 
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da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa 

jurídica. 

 

Por ser uma norma de caráter geral e, em face ao que dispõe o parágrafo único do art. 

8º do diploma consolidado, que autoriza o emprego do direito comum naquilo em que não for 

incompatível com os seus princípios fundamentais, sendo fonte subsidiária do direito do 

trabalho, a aplicação do referido instituto, tomando-se como base o art. 50 do CC, é 

perfeitamente cabível nesse direito especializado.
108

 

As hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial correspondem à quase 

totalidade das ocorrências a demandar a desconsideração da personalidade jurídica no 

processo do trabalho, como aduz Hermelino de Oliveira Santos. O desvio de finalidade ocorre 

quando a prática de atividades e negócios não se insere no objeto social da pessoa jurídica, 

enquanto que a confusão patrimonial acontece quando os bens da pessoa jurídica não se 

acham exclusivamente em nome desta, configurando o esvaziamento patrimonial da empresa. 

Assim, constatado o uso anormal da pessoa jurídica pelo desvirtuamento da sua finalidade 

institucional ou a existência de bens em nome de sócios, cônjuges, administradores ou outros 

terceiros em relação à sociedade, porém de inequívoca utilização ou destinação às operações e 

negócios desta, justifica-se o alcance de referidos bens para garantia do pagamento das 

obrigações trabalhistas.
109

  

De regra, a teor da clareza da norma, o momento oportuno para a desconsideração da 

personalidade jurídica será a fase de execução, depois da comprovação da insolvência da 

sociedade e da prova da existência de uma das hipóteses autorizadoras previstas no artigo em 

análise, mediante pedido do exequente ou da parte interessada e nunca de ofício pelo juiz.  

Há necessidade, então, que o autor demonstre no início do processo a existência de 

requisitos previstos no referido dispositivo para que seja possível a desconsideração da 

sociedade na fase de conhecimento, o que é normalmente muito difícil de ocorrer.  

Sobre o tema: 

 

EMPREGADOR. CONCEITO. No âmbito do Direito do Trabalho, faz-se 

notória distinção entre a empresa e o empresário na medida em que a CLT, 

em seu art. 2º, estabelece que o empregador é a empresa, cuja personalidade 

jurídica e estuário patrimonial não se confundem com a dos sócios ou do 

proprietário (salvo o empregador doméstico). Somente haverá 
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desconsideração da personalidade jurídica da empresa nos casos previstos 

em lei (art. 50 do Código Civil), circunstância que autoriza que a execução 

alcance os bens dos sócios a fim de que seja satisfeito o crédito obreiro. Não 

havendo, no momento processual, configuração daquelas hipóteses, 

escorreita a sentença que declarou a ilegitimidade passiva da proprietária, 

não havendo vedação de que a situação seja revista para incluí-la na fase 

executória, até porque foi cancelada a Súmula 205 do TST.
110

 

 

De fato, o art. 50 do CC pressupõe abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, deixando claro que se deve dar ao tema o 

tratamento de responsabilidade subjetiva, em virtude da exigência de indagação da culpa de 

cada um em cada caso concreto. O débito trabalhista, por si, não configura abuso, exceto 

quando suas razões levam a essa conclusão.
111

 

 

 

5.4 O ENTENDIMENTO DO JUÍZO LOCAL  

 

 

O juiz titular da Vara do Trabalho de Jacobina, Dr. Milton José Deiró de Mello Júnior, 

entende que, não obstante a inexistência de norma expressa na legislação trabalhista, em 

especial na CLT, que autorize a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no 

processo do trabalho, é admissível sua utilização quando a sociedade não possui bens 

suficientes para a garantia da dívida de seus empregados, uma vez que a responsabilidade dos 

sócios de empresa insolvente é solidária e ilimitada quanto aos atos praticados com violação 

das leis, inclusive a legislação trabalhista (decreto nº 3.708/19, art. 10).
112

  

Esse entendimento está consubstanciado ainda no inciso V do art. 4º da lei nº 

6.830/80
113

, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública federal, 

de aplicação subsidiária às execuções trabalhistas, conforme art. 889, da CLT.
114
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A decisum infra confirma o exposto: 

 

Diferentemente do que pensa o embargante, mesmo sem ter figurado como 

parte no processo, é lícito o redirecionamento da execução e a penhora do 

patrimônio do sócio de empresa desprovida de bens suficientes à garantia da 

dívida de seus empregados, procedimento autorizado pelo inciso V do art. 4º 

da Lei n° 6.830/80, de aplicação subsidiária às execuções trabalhistas (CLT, 

art. 889). 

Por outro lado, além de a execução poder ser promovida contra o 

responsável, nos termos da lei, por dívida trabalhista da pessoa jurídica de 

direito privado, a responsabilidade do sócio de empresa insolvente é 

solidária e ilimitada quanto aos atos praticados com violação das leis 

inclusive a legislação trabalhista (Decreto n° 3.708, art. 10). 

Todavia, NÃO CONHEÇO liminarmente dos embargos de terceiro opostos 

pelo sócio da executada mais de quatro anos depois de realizado o bloqueio 

de quantia depositada em sua conta bancária.
115

 

 

 

5.5 ASPECTOS PROCESSUAIS  

  

 

No processo do trabalho, em regra, a responsabilidade dos sócios é objetiva. Se o 

patrimônio da sociedade, por qualquer motivo, desaparecer, os patrimônios particulares dos 

sócios ou até dos diretores e dirigentes poderão responder pelo inadimplemento de obrigações 

trabalhistas da empresa, como forma de impedir o locupletamento indevido do trabalho 

alheio. 

Alguns pressupostos básicos, todavia, devem ser considerados na aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica no âmbito trabalhista: o caráter alimentar do 

crédito trabalhista e conseqüente privilégio no procedimento executório; a falta de patrimônio 

ou patrimônio de baixa liquidez do responsável primário, que não apresente uma concreta 

prestação jurisdicional eficiente e célere e a desnecessidade do credor trabalhista de provar 

que houve abuso da estrutura formal da pessoa jurídica autorizante de sua desconsideração.
116

 

Deve ser assegurada em qualquer processo a obediência aos princípios constitucionais, 

em particular, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em sendo assim, 
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os sócios ou administradores da empresa que tiveram bens particulares alcançados pela 

desconsideração deverão obrigatoriamente ser citados e poderão, então, interpor todas as 

medidas de defesa de seus interesses. 

Diante do preceituado pelo CC, a desconsideração da personalidade jurídica assume o 

caráter de questão incidente, independente de ação própria para este fim.  

O juiz do trabalho declara mediante decisão interlocutória na própria fase de execução 

“e dificilmente concede dilação probatória pelos meios processuais adequados, pois ordena a 

penhora dos bens dos sócios ou administradores, transferindo para eventuais embargos de 

terceiro a discussão sobre a fraude com a inversão do ônus probatório”.
117

 

Gilberto Gomes Bruschi cita três argumentos que justificam a desconsideração da 

personalidade jurídica sem a necessidade de processo autônomo. O primeiro é de ordem 

metodológica e prática e opõe o princípio da efetividade do processo. Para ele, de nada 

resolveria ao exequente esperar por longos anos o trânsito em julgado da ação de 

conhecimento, para somente depois efetuar a penhora de bens de terceiros para garantia da 

dívida. A efetividade da medida poderia ser impedida pela morosidade da declaração, 

podendo ser totalmente inócua. O segundo é o de que o terceiro, cujos bens serão penhorados, 

ingressará na execução como interessado e não como parte (litisconsorte, executado), uma vez 

que seus bens servirão tão somente para adimplir a obrigação, sem a inclusão no pólo passivo. 

Além disso, os arts. 592, II, e 596
118

, ambos do CPC, admitam a penhora de bens de terceiros 

em meio ao processo executivo. O último argumento baseia-se no fato de que o sistema 

jurídico somente exige o prévio pronunciamento judicial, mediante sentença, nos casos de 

atos anuláveis. A desconsideração, ao contrário, trata-se de ato meramente ineficaz.
119

 

O requerimento da parte interessada é imprescindível. O juiz não pode desconsiderar a 

pessoa jurídica de ofício, pois agindo assim estará violando o princípio da iniciativa da parte 

ou inércia da jurisdição, consagrado nos arts. 2º e 128 do CPC.
120

 É imprescindível também 

que a empresa como todos os seus sócios sejam intimados pessoalmente ou nas pessoas de 

seus procuradores, se houver, para responderem à argüição e produzirem provas que 
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entenderem necessárias, inclusive a pericial, se couber. O processo não será suspenso, salvo 

se o incidente constituir antecedente lógico da sentença de mérito.
121

 

O meio mais simples de defesa desses terceiros é ingressar na execução e comprovar, 

se possível, a existência de bens em nome da empresa executada, para que sobre eles incida a 

constrição ou utilizar-se da exceção de pré-executividade, no intuito de demonstrar por mera 

prova documental, sem dilação probatória, a sua não participação da administração da 

sociedade, figurando apenas do quadro societário ou que não fazia parte da mesma ao tempo 

da prática do ato ou fato que culminou com a aplicação da desconsideração da executada.
122

 

O remédio jurídico mais comum e usual de defesa da decisão que determinou a 

penhora é a ação autônoma dos embargos de terceiro, pois o sócio é terceiro na relação 

processual entre reclamante e reclamado, não foi parte na fase de conhecimento, nem 

transitou em julgado a decisão em relação a ele. A sua finalidade é a desconstituição da 

penhora. O processo principal ficará suspenso se os embargos versarem sobre todos os bens 

constritos e, versando sobre alguns deles, o processo principal prosseguirá em relação aos 

bens não embargados. 

Nesse sentido: 

 

EXECUÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA - PENHORA INDEVIDA DE 

BEM PARTICULAR DE SÓCIO - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO 

FORMULADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVIA – 

POSSIBILIDADE. O agravante, na qualidade de terceiro prejudicado, tem 

legitimidade para postular em juízo a defesa de seus interesses. É certo que o 

caminho processual mais amplo, comum e usual que a lei lhe faculta seria a 

propositura de ação autônoma dos embargos de terceiro. Entretanto, 

considerados os princípios da instrumentalidade das formas e efetividade do 

processo, perfeitamente possível deduzir sua defesa mediante simples 

petição nos próprios autos da execução ou mesmo utilizar-se do instituto da 

exceção de pré-executividade, desde que a demonstração de suas alegações 

possa ser feita sem necessidade de dilação probatória, mediante simples 

prova documental, exatamente a hipótese destes autos.
123

 
 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA 

DE BENS DO SÓCIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. 

Para que o sócio responda com seus bens por dívidas da sociedade, quando 

estiver provado o mau uso desta, é indispensável que ele tenha integrado a 

lide, para que seu nome conste do título executivo judicial, ou que contra ele 

se instaure um procedimento incidental com vistas a provar o mau uso da 
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sociedade. A penhora, para garantir a execução contra a sociedade, de bens 

do sócio que não foi chamado a integrar a lide dota-o de legitimidade para 

opor embargos de terceiro.
124

 

 

Há doutrinadores como Renato Saraiva, em posição antagônica, que entendem que o 

“ingresso no patrimônio pessoal dos sócios de empresas executadas, estes não serão 

considerados terceiros, mas sim parte, devendo-se valer, em caso de penhora de bens, dos 

embargos do devedor”.
125

 

Nessa esteira: 

 

BENS DOS SÓCIOS. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. O sócio 

ou ex-sócio da executada que é responsabilizado pelo adimplemento das 

obrigações contraídas em nome da empresa, não figura como terceiro, na 

acepção jurídica do vocábulo. É que a desconsideração da personalidade 

jurídica o coloca na condição de devedor e nesta circunstância responde pelo 

débito, devendo apresentar a defesa que tiver nos autos da execução e não 

em sede de Embargos de Terceiro.
126

 

 

 A corregedoria-geral da Justiça do Trabalho, através da consolidação dos seus 

procedimentos, recomenda aos juízes do trabalho que, quando da aplicação da 

desconsideração da pessoa jurídica, determine a re-autuação do processo, para constar na capa 

dos autos e nos registros informatizados o nome da pessoa física que responderá pelo débito 

trabalhista; comunique imediatamente ao setor responsável pela expedição de certidões a 

inclusão do sócio no pólo passivo da execução, para inscrição no cadastro das pessoas com 

reclamações ou execuções trabalhistas em andamento e determinar a citação do sócio para 

responder pelo débito trabalhista.
127

 

Da sentença proferida nos embargos cabe agravo de petição, que é o recurso utilizado 

para atacar as decisões judiciais proferidas na execução, conforme disciplinado no art. 897, a, 

da CLT.
128
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Convém esclarecer que nas ações oriundas de relações de trabalho distinta da relação 

de emprego, o juiz do trabalho deverá ter bastante cautela ao acolher a desconsideração, pois 

em tais lides o crédito objeto da obrigação existente no título executivo judicial, por não se 

tratar de natureza trabalhista, stricto sensu, isto é, por não ser crédito empregatício, não 

permite a dedução de que os sócios seriam ilimitadamente responsáveis.
129

 

 

 

5.6 O ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

 

A atual lei processual não prevê o modus procedendi para a desconsideração da 

personalidade jurídica, ficando ao arbítrio do juiz condutor do processo estabelecer regras 

adequadas, que resguardem os direitos fundamentais da pessoa jurídica e dos seus 

integrantes.
130

  

Os legisladores preocupados com a falta de norma processual expressa que regule o 

procedimento a ser adotado nos casos de requerimento de desconsideração, incluíram no 

anteprojeto do novo código de processo civil, em tramitação no Congresso Nacional, alguns 

dispositivos que objetivam unificar a forma para o cumprimento dos atos e trâmites 

processuais atinentes ao referido instituto. 

Na exposição de motivos, ficou evidente a necessidade de harmonia da lei ordinária 

em relação à Constituição Federal, com a inclusão no Código de princípios constitucionais, na 

sua versão processual. Muitas regras foram concebidas, em especial ao nosso estudo, as que 

prevêem um procedimento prévio, com contraditório e produção de provas, à decisão que 

desconsidera a pessoa jurídica, com o redirecionamento da lide, na dimensão de sua 

patrimonialidade, e também sobre a desconsideração dita inversa, nos casos em que se abusa 

da sociedade, para usá-la indevidamente com o fito de esconder o patrimônio pessoal do 

sócio.
131

 

No título IV, das partes e dos procuradores, foi introduzido um capítulo, o segundo, 

somente relacionado ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, composto por 

quatro artigos que disciplinam a matéria e o procedimento a ser obedecido na sua tramitação.  
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São eles: 

 

Art. 62. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado na forma 

da lei, o juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, decidir, a 

requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa 

jurídica. 

Art. 63. A desconsideração da personalidade jurídica obedecerá ao 

procedimento previsto nesta Seção.  

Parágrafo único. O procedimento desta Seção é aplicável também nos casos 

em que a desconsideração é requerida em virtude de abuso de direito por 

parte do sócio. 

Art. 64. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou o 

terceiro e a pessoa jurídica serão intimados para, no prazo comum de quinze 

dias, se manifestar e requerer as provas cabíveis.  

Art. 65. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por 

decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 
 

Diante da lacuna da lei processual acerca da desconsideração da personalidade 

jurídica, a sistematização dos procedimentos será extremamente importante para aplicação 

dessa doutrina, evitando assim, maiores controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais que 

acabam por dificultar a sua utilização.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A principal característica das pessoas jurídicas é sua autonomia patrimonial em 

relação às pessoas que a compõem, possuindo personalidade e capacidade jurídica própria, 

permitindo que a sociedade possa agir na defesa e consecução dos seus fins. Apesar de ter 

existência distinta da dos seus membros, essa separação não pode ser encarada de forma 

absoluta e ilimitada. 

Em determinadas situações concretas, pode a pessoa jurídica ser desconsiderada, com 

o intuito de permitir que seus sócios respondam com o seu patrimônio particular pelos atos 

fraudulentos ou abusivos praticado sob o véu societário. 

Essa desconsideração, todavia, não ocasiona a anulação ou extinção da personalidade 

jurídica, apenas a declaração de sua ineficácia temporária e eventual para determinados atos e 

efeitos, permanecendo intacta para seus outros fins legítimos. A pessoa jurídica, se possível, 

continuará existindo normalmente. 

Duas são as principais teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica 

coexistindo no direito brasileiro. A maior, regra geral, exige-se que, além da insolvência da 

sociedade, deve-se haver também desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A menor, 

acolhida expressamente nos direitos do consumidor e ambiental, necessita-se apenas de mera 

prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações. 

A teoria em apreço está normatizada no direito do consumidor, no art. 28 e parágrafos 

do CDC; no direito civil, no art. 50 do CC; no direito econômico, na lei antitruste, no seu art. 

18 e no direito ambiental, no art. 4º da lei nº 9.605/98. 

No direito do trabalho, não há dispositivo que a admita expressamente, no entanto, o 

emprego do referido instituto é perfeitamente cabível nesse direito especializado e a 

jurisprudência trabalhista, com muita propriedade, vem adotando-a, através da aplicação do 

princípio da proteção, da analogia ou de fontes subsidiárias, por força do art. 8º da CLT. 

Pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, no caso o trabalhador, em face de o 

risco da atividade econômica pertencer a empresa (CLT, art. 2º), os sócios desta poderão ser 

responsabilizados pelos débitos trabalhistas, em caso de inexistência ou insuficiência de bens 

daquela que garantam a execução.  

O art. 28 do CDC tem aplicação subsidiaria na execução trabalhista, pois está em 

consonância com os princípios da celeridade, da efetividade, do privilégio do crédito laboral, 

da proteção do trabalho e, sob a ética constitucional, do princípio da solidariedade social, 
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onde deve prevalecer a situação existencial sobre a situação patrimonial, e do princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

 O art. 50 do CC, por ser uma norma de caráter geral e, em face ao que dispõe o 

parágrafo único do art. 8º do diploma consolidado, que autoriza o emprego do direito comum 

naquilo em que não for incompatível com os seus princípios fundamentais, pode ser aplicado 

como fonte subsidiária do direito obreiro. Portanto, constatado o uso anormal da pessoa 

jurídica pelo desvirtuamento da sua finalidade institucional ou a existência de bens em nome 

de sócios ou terceiros em relação à sociedade, porém de inequívoca utilização ou destinação 

às operações e negócios desta, pode-se alcançar os referidos bens para garantia do pagamento 

das obrigações trabalhistas  

A lei 6.830/80, que rege a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, de 

aplicação subsidiária às execuções trabalhistas (CLT, art. 889), também pode ser tomada 

como base para aplicação da referida doutrina, sendo lícito o redirecionamento da execução e 

a penhora do patrimônio do sócio de sociedade que não possui bens suficientes para a garantia 

da dívida de seus empregados. 

A desconsideração da personalidade jurídica tem o caráter de questão incidente. Desse 

modo, independe de ação autônoma para este fim, sendo resolvida por decisão interlocutória.  

O requerimento da parte interessada é imprescindível, não podendo o juiz determiná-la 

de ofício, pois agindo assim estará violando o princípio da iniciativa da parte ou inércia da 

jurisdição. A empresa, como todos os seus sócios devem ser intimados pessoalmente ou nas 

pessoas de seus procuradores, se houver, para responderem à argüição e produzirem provas 

que entenderem necessárias, inclusive a pericial, se couber, em obediência aos princípios 

constitucionais, em particular, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O 

processo não será suspenso, salvo se o incidente constituir antecedente lógico da sentença de 

mérito.  

O meio mais simples de defesa do incidente é o ingresso do sócio ou terceiro na 

execução e a comprovação, se possível, da existência de bens em nome da empresa executada, 

ou utilizar-se da exceção de pré-executividade, no intuito de demonstrar por mera prova 

documental, sem dilação probatória, a sua não participação na administração da sociedade. O 

mais comum e usual, todavia, são os embargos de terceiro, uma vez que o sócio é terceiro na 

relação processual entre reclamante e reclamado e não foi parte na fase de conhecimento. 

Outra possibilidade aceita é a oposição de embargos do devedor, após a penhora de bens, 

quando há o entendimento de que o sócio ou ex-sócio da executada que é responsabilizado 
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pelo adimplemento das obrigações contraídas em nome da empresa, não figura como terceiro, 

mas parte. 

Da sentença proferida nos embargos cabe agravo de petição, que é o recurso utilizado 

para atacar as decisões judiciais proferidas na execução, conforme disciplinado no art. 897, a, 

da CLT 

Diante da lacuna da lei processual acerca da desconsideração da personalidade 

jurídica, os legisladores incluíram no anteprojeto do novo código de processo civil alguns 

dispositivos que tentam sistematizar os procedimentos a ela atinentes.  

A doutrina ora estudada é um importante instrumento para a efetiva e entrega justa da 

tutela jurisdicional e vem, de forma inequívoca, ampliar as garantias do trabalhador, 

principalmente, em virtude do uso indevido das sociedades personalizadas. De todo modo, ela 

é uma medida extrema, somente admitida esporadicamente quando da inexistência ou 

insuficiência comprovada de patrimônio da pessoa jurídica para satisfação dos seus débitos 

trabalhistas. 
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