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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo visa a apresentar a Teoria da Desconsideração da

Personalidade Jurídica, instituto de suma importância para o ordenamento jurídico, em

todas as suas áreas. Inicialmente, será feita uma apresentação do que é personalidade

jurídica, eis que é a base para se poder desconsiderá-la, além de uma explanação do

princípio basilar da personalidade jurídica, que é o da autonomia patrimonial, que existe

exatamente para distinguir pessoa jurídica da pessoa física.

Seguindo, apresentar-se-á o conceito de desconsideração da personalidade

jurídica, imprescindível para a real compreensão da teoria; a origem e evolução desta

teoria, que teve sua primeira aplicação nos Estados Unidos e na Inglaterra, no século

XIX; após será feita uma explanação acerca dos pressupostos autorizadores para a

desconsideração da personalidade jurídica, o que gerará a criação de duas correntes

opostas, sendo uma mais exigente de provas robustas sobre a existência de fraude ou

abuso de direito e a outra, mais simples, exigindo apenas a ausência de patrimônio

para a garantia da execução.
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Artigo baseado na monografia de conclusão de curso, orientada pela profa. Fernanda Pinheiro Brod.
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Por fim, abordar-se-ão alguns aspectos processuais imprescindíveis de serem

observados para definir quando e onde pode ser desconsiderada a personalidade

jurídica.

2 TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

2.1 Personalidade jurídica

Inicialmente, imprescindível conceituar o que é personalidade jurídica. Diniz

(2000) a define como sendo a habilidade para adquirir direitos e contrair obrigações. Já

Requião (2003, p. 37) entende que a sociedade que adquire personalidade jurídica

“transforma-se em novo ser, estranho à individualidade das pessoas que participam de

sua constituição, dominando patrimônio próprio, possuidor de órgãos de deliberação e

execução que ditam e fazem cumprir a sua vontade”.

A personalidade jurídica é uma criação da lei para separar, ocultar, distinguir as

pessoas físicas que compõem as pessoas jurídicas ou sociedades, para que esta última

adquira uma autonomia e, principalmente, atenda às deficiências da pessoa física que

não é capaz de realizar grandes empreendimentos.

Assim, tem-se que as pessoas jurídicas são capazes de ser sujeitos de direitos e

obrigações, exatamente porque adquirem personalidade jurídica. Segundo Requião

(2003), uma vez adquirida a personalidade jurídica, inúmeras conseqüências ocorrem à

sociedade, dentre as quais o mesmo elenca estas, que considera as mais expressivas:

1ª) Considerar-se a sociedade uma pessoa, isto é, um sujeito ‘capaz de direito e
obrigações’. Pode estar em juízo por si, contrata e se obriga. ‘A sociedade
adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de
administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de
qualquer administrador’. É o dispositivo do art. 1.022 do Código Civil,
estabelecendo a legitimidade contratual, a responsabilidade patrimonial e a
legitimidade processual da sociedade personificada.
2ª) Tendo a sociedade, como pessoa jurídica, individualidade própria, os sócios
que a constituírem com ela não se confundem, não adquirindo por isso a
qualidade de comerciantes. [...].
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3ª) A sociedade com personalidade adquire ampla autonomia patrimonial. O
patrimônio é seu, e esse patrimônio, seja qual for o tipo de sociedade, responde
ilimitadamente pelo seu passivo.
4ª) A sociedade tem a possibilidade de modificar a sua estrutura, quer jurídica,
com a modificação do contrato adotando outro tipo de sociedade, quer
econômica, com a retirada ou ingresso de novos sócios, ou simples substituição
e pessoas, pela cessão ou transferência de parte do capital (Requião (2003, p.
382).

A constituição das pessoas jurídicas por pessoas físicas ocorre no intuito de

ultrapassar as limitações que estas sofrem, através da sua capacidade individual,

restando comprovado que cada vez mais é necessário coletivizar para que as pessoas

possam se desenvolver.

As sociedades que possuem personalidade jurídica, assim como as pessoas

físicas, são dotadas de direitos e obrigações, que são positivadas, mas que, no entanto,

devem estar harmonizados com o direito natural, que também está presente nos entes

que possuem personalidade jurídica.

Imperioso lembrar que o direito natural é o critério utilizado para se designar o

justo, eis que a origem da idéia de direito natural surge da procura por determinados

princípios gerais que sejam válidos para todos. Vale dizer que o direito natural antecede

o direito positivado, mas que, no entanto, não possui mais a eficácia que possuía em

outras épocas, na Idade Média, por exemplo. Assim, cada vez mais é exigida a

positivação do direito para que haja o cumprimento de direitos e deveres dos cidadãos,

ou seja, para que haja o bem estar social do indivíduo e da sociedade.

Pereira (2004, p. 08) tem exatamente este entendimento, ao afirmar que:

[...] é forçado a reconhecer que acima do direito positivo, e sobre este influindo
no propósito de realizar o ideal de justiça, ditado por uma concepção de
superlegalidade, o direito natural sobrepaira à norma legislativa, e, como este
sentido, é universal e eterno, integrando a normação ética da vida humana, em
todos os tempos e em todos os lugares.

A partir dessa exposição, pode-se concluir que a personalização das pessoas

jurídicas ocorre exatamente para atingir algum objetivo em comum entre os sócios que

constituem uma sociedade e o fazem desta forma, em face da dificuldade de se atingir

determinados objetivos na individualidade.
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2.2 O princípio da autonomia patrimonial

Em sendo constituída uma pessoa jurídica, necessariamente esta adquire

personalidade jurídica e consagra-se também o princípio da autonomia patrimonial, que

tem por objeto a separação do patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio das pessoas

físicas que compõem a primeira.

Vale dizer que, uma vez adquirindo personalidade jurídica, este ente adquire a

autonomia patrimonial, ou seja, a separação do patrimônio dos sócios do patrimônio da

pessoa jurídica. Este princípio estava claramente disposto no art. 20 do Código Civil

brasileiro de 1916: “As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”.

O Código Civil de 2002, no entanto, preocupou-se mais com o uso fraudulento da

personalidade jurídica e, conseqüentemente, com o princípio da autonomia patrimonial.

Em seu art. 50 assim dispõe:

Em caso de abuso de 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.

Obviamente, o princípio da autonomia patrimonial surgiu e acontece para dar

maior segurança aos entes das sociedades e a estas também, eis que o patrimônio dos

sócios não responde pela dívida da sociedade e o patrimônio desta não responde pelas

dívidas contraídas pela pessoa física. Vale lembrar que isto não ocorre quando as

sociedades são irregulares, que acabam por confundir os patrimônios dos sócios com

os da sociedade.

De suma importância é mencionar também que dos três critérios de classificação

das sociedades, segundo Coelho (2004), na responsabilidade dos sócios das

categorias de sociedades existentes, a de responsabilidade ilimitada, os sócios

respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais e a de responsabilidade mista, no

qual se enquadram as sociedades em comandita simples ou por ações, somente alguns

sócios respondem de forma ilimitada pelas obrigações sociais.



5

Conclui-se, portanto, que o princípio da autonomia patrimonial, consagrado pelo

direito pátrio, proclama a total separação do patrimônio da pessoa jurídica e o das

pessoas físicas de seus sócios, ou seja, quem responde pelos atos praticados pela

pessoa jurídica são os bens da própria, e não o patrimônio de seus sócios.

Inobstante esta previsão, o princípio da autonomia patrimonial é passível de ser

superado, principalmente nos dias atuais, em situações nas quais são credores

empregados e consumidores, quando então poderá ocorrer a desconsideração da

personalidade jurídica, objeto de estudo deste trabalho, que será analisada adiante.

2.3 Da desconsideração da personalidade jurídica

A pessoa jurídica, sujeito de direito autônomo em relação às pessoas físicas que

a constituem, é passível de ser meio para a realização de fraudes ou abusos de

direitos, em relação a credores, das mais diversas espécies, inclusive quanto a

trabalhadores empregados..

Com o intuito de coibir tais situações surge a teoria da desconsideração da

personalidade jurídica, que, como expõe Coelho (2004, p. 35), “[...] tem o intuito de

preservar a pessoa jurídica e sua autonomia, enquanto instrumentos jurídicos

indispensáveis à organização da atividade econômica, sem deixar ao desabrigo

terceiros vítimas de fraude”.

A palavra desconsideração, quando integrante da expressão “desconsideração

da personalidade jurídica”, significa tornar sem efeito, ignorar, anular, ou seja, não

reconhecer a personalidade jurídica de determinada sociedade.

Vale dizer que a teoria, objeto do presente estudo, é uma ficção criada com o

intuito de separar, distinguir os sócios integrantes da sociedade que integram, para

atingi-los e torná-los também sujeitos passíveis de responder pelas obrigações

contraídas pela pessoa jurídica da qual fazem parte.
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Justen Filho apud Silva (2002, p. 90) conceitua a desconsideração da

personalidade jurídica nos seguintes termos: “é a ignorância, para casos concretos e

sem retirar a validade de ato jurídico específico, dos efeitos da personificação jurídica

validamente reconhecida a uma ou mais sociedades, a fim de evitar um resultado

incompatível com a função da pessoa jurídica”.

Imprescindível, ainda, destacar a conceituação de Coelho (1989, p. 13) de Teoria

da Desconsideração da Personalidade Jurídica:
É uma elaboração teórica destinada à coibição das práticas fraudulentas que se
valem da pessoa jurídica. E é, ao mesmo tempo, uma tentativa de preservar o
instituto da pessoa jurídica, ao mostrar que o problema não reside no próprio
instituto, mas no mau uso que se pode fazer dele. Ainda, é uma tentativa de
resguardar a própria pessoa jurídica que foi utilizada na realização da fraude,
ao atingir nunca a validade do seu ato constitutivo, mas apenas a sua eficácia
episódica.

Como se pode notar, esta teoria não tem o intuito de deliberar acerca da

personalidade jurídica, mas sim o condão de separar os sócios da sociedade para que

os credores das mais variadas espécies possam garantir seus créditos e não ficar

limitados ao patrimônio da sociedade, que pode simplesmente ter sido constituída com

a finalidade de obstacularizar a cobrança de haveres de credores, eis que a autonomia

patrimonial possibilita a realização de fraudes e abusos de direito.

2.4 Origem e evolução histórica

A origem do tema se deu exatamente em ordenamentos estrangeiros, sendo que

os primeiros casos documentados ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra, no

século XIX.

Nos Estados Unidos e Inglaterra esta teoria é conhecida como Disregard of Legal

Entity (Desconsideração da Entidade Legal) ou Piercing the Corporate Veil (Perfurando

o Véu Incorporado) ou Lifting the Corporate Veil (Erguendo o Véu Incorporado) ou,

então, Disregard Doctrine (Doutrina da Desconsideração).
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A teoria da desconsideração não foi fruto do direito positivado, mas sim através

da jurisprudência dos tribunais dos Estados Unidos e, logo após, da Inglaterra, como

observa Justen Filho (1987, p. 54): “[...] a teoria da desconsideração da personalidade

jurídica não foi produzida pela ciência do direito, mas a partir da jurisprudência”.

Portanto, a origem se deu através da atividade judiciária de aplicação ao caso concreto.

O marco inicial da aplicação da teoria objeto do presente estudo, foi mais

precisamente em 1809, nos Estados Unidos, no caso envolvendo Bank of United States

contra Deveaux, no qual o juiz da Suprema Corte, Marshall, decidiu conhecer a causa,

como preleciona Wormser apud Santos (2003, p. 107):

[...] com fundamento no artigo terceiro, inciso segundo, a Constituição Federal
americana, que limita a jurisdição dos tribunais federais ‘para controvérsias
entre cidadãos de estados diferentes’, e com o propósito de preservar a
jurisdição dos tribunais federais em relação a pessoas jurídicas, foi compelido a
olhar além da entidade ‘para personagens individuais que compunham a
corporação’. O Tribunal proclamou que ‘substancialmente e essencialmente’ os
sujeitos nessa questão foram os acionistas (sócios) e seus direitos e deveres
como cidadãos.

Contudo, é de se ressaltar que na época a decisão foi quase que irrelevante, eis

que a doutrina repudiou tal sentença.

Segundo Santos (2003), após este caso, outros se sucederam. Outra disputa

judicial que se tornou famosa, ocorreu em 1892, também nos Estados Unidos,

envolvendo a Standard Oil Co., fundada em 1870 por John Davison Rockefeller, que

logo após a fundação da Companhia tornou-se monopolista e controlava de 90% a 95%

da produção refinada de petróleo no país. Nesse caso, a Suprema Corte de Ohio, em

1892, decidiu desconsiderar a personalidade jurídica da Companhia, declarando ilegal o

monopólio exercido pela mesma.

Após essas decisões, que foram precedentes da teoria da desconsideração da

personalidade jurídica, seguiu-se outro caso, desta feita, na Inglaterra, em 1897, que foi

o mais famoso e considerado erroneamente, por muitos autores, o precursor da teoria

da desconsideração da personalidade jurídica, eis que o mesmo ocorreu mais de 80

anos após a primeira manifestação da jurisprudência americana, o caso de Salomon X
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Salomon & Co. O caso foi julgado pela House of Lourds (Câmara dos Lordes), no qual

o comerciante Aaron Salomon constituiu uma Companhia, em 1892, distribuindo uma

ação para cada membro de sua família, num total de seis, e para si ficou com o

montante de 20.000 ações.  No entanto, a companhia se tornou insolúvel, ou seja, o

ativo não satisfazia o passivo, qual seja, as obrigações, principalmente com os terceiros

credores quirografários.

Os credores, em cobrança judicial, sustentaram que Aaron Salomon somente se

utilizou da pessoa jurídica para limitar a sua responsabilidade e que, na realidade, a

atividade da Companhia era a atividade daquele, razão pela qual o mesmo deveria

responder pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica. Este entendimento

foi acolhido pela Justiça de primeira instância inglesa, desconsiderando, assim, a

personalidade jurídica da Companhia e responsabilizando a pessoa física de Aaron

Salomon.

Inobstante tal decisão histórica e inovadora, a House of Lourds, que adotava

uma postura mais conservadorista, não acolheu a decisão de primeiro grau e a

reformou, pois entendeu que a Companhia foi validamente constituída, sem qualquer

espécie de vício que pudesse ignorar a existência da pessoa jurídica.

Apesar dessa decisão, segundo explicita Requião apud Santos (2003, p. 108),

“[...] menos importa o mérito dessa decisão superior e muito mais a tese renovadora da

relatividade da pessoa jurídica, dando origem à doutrina da disregard of legal entity”.

Obviamente, o que menos importou foi a decisão da Câmara dos Lordes, uma

vez que a decisão de primeiro grau foi um passo de fundamental importância para o

desenvolvimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, tanto que se

tornou mundialmente conhecida e posteriormente adotada. Mas é certo também que a

decisão da Câmara dos Lordes retraiu em muito o desenvolvimento desta teoria pelos

doutrinadores da época.

Após esses casos famosos, outros vários se sucederam, eis que cada vez mais

havia casos envolvendo a pessoa jurídica, principalmente envolvendo atos praticados
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por seus sócios, administradores e, conseqüentemente, cada vez mais aos tribunais

foram exigidas soluções, como ensina Martins (2003, p. 157):

A admissão, pelas sociedades, do princípio da personalidade jurídica, deu lugar
a indivíduos desonestos que, utilizando-se da mesma, praticassem, em proveito
próprio, atos fraudulentos ou com abuso de direito, fazendo com que as
pessoas jurídicas respondessem pelos mesmos. Inúmeros desses fatos
ocorreram [...], sendo freqüentemente levados aos tribunais.Estes passaram,
então, quando assim ocorria, a desconhecer a personalidade jurídica das
sociedades para responsabilizar os culpados (grifo do autor).

Resta claro, portanto, que inúmeros casos fáticos ocorreram para o

desenvolvimento da disregard doctrine, para somente após surgirem as primeiras teses

sobre este assunto. Segundo Santos (2003), foi o alemão Rolf Serick, em 1955, quem

publicou a primeira e mais importante tese a respeito da desconsideração, esta que foi

uma tese de doutorado apresentada à Faculdade de Direito e Economia da

Universidade de Tubinga, na Alemanha, em 1953.

Esse autor ressaltou muito o uso ilícito da pessoa jurídica, ou seja, ocorrendo

isto, não caberia a separação patrimonial que a pessoa jurídica proporciona em relação

aos bens da pessoa física, pois não merece a tutela do princípio da autonomia

patrimonial.

Pelo segundo princípio, dispõe que outra forma de se autorizar o levantamento

do véu que cobre a pessoa física, que é a pessoa jurídica, seria a não aplicação de

norma de direito societário, introduzida para viabilizar determinado tipo societário, em

função do princípio da autonomia patrimonial. No entanto, vale enfatizar que esta norma

deverá ter sido tida como “importante” pelo legislador, segundo o próprio Serick. Esta

importância pode ser apurada através de duas hipóteses: na primeira, o próprio

legislador indicaria que a mesma não poderia sofrer limitação na sua aplicação,

principalmente em face ao princípio da autonomia patrimonial; no segundo, ocorre

quando da interpretação da norma, ou seja, se em face da autonomia patrimonial as

conseqüências da aplicação da norma específica forem negativas, deverá ser

desconsiderada a autonomia existente entre pessoa jurídica e pessoa física e se dar

preferência à norma de direito societário (Santos, 2003).
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No terceiro princípio Serick (apud Coelho, 1989, p. 21) conclui que:

[...] todas as normas jurídicas relativas aos seres humanos poderão ser
aplicadas, também, às pessoas jurídicas [...]. Haverá, no entanto, exceções,
não sendo, contudo, suficiente para caracterizar a ausência de pressupostos
próprios do ser humano [...]. Somente quando se verifica que há
incompatibilidade entre os objetivos da norma jurídica relativa ao ser humano e
a função da pessoa jurídica é que não será admissível a sua aplicação.

Já no quarto e último princípio, Serick expõe que deve ser desconsiderada a

autonomia da pessoa jurídica, se, para um negócio jurídico, as partes devem ser

distintas, conforme o legislador fez previsão e após é atribuída disciplina diversa.

Assim, Serick deu a primeira e mais preciosa contribuição para que a teoria da

desconsideração da personalidade pudesse ser utilizada com segurança pelos

operadores jurídicos e, então, coibir o mau uso da pessoa jurídica em detrimento de

terceiros de boa-fé.

Após Serick, Piero Verrucoli, professor italiano da Universidade de Pisa que, em

1964, aprofundou-se no assunto, em sua monografia intitulada Il Superamento della

Personalità Giuridica delle Società di Capitali nella Common Law e nella Civil Law (O

Superamento da Personalidade Jurídica das Sociedades de Capitais no Direito Comum

e no Direito Civil), segundo Santos (2003, p. 117): “[...] examina a doutrina da

desconsideração, como tese justificadora da superação da personalidade jurídica das

sociedades de capital, nos sistemas common law e civil law, mais especificamente sua

aplicação no direito inglês, norte-americano e europeu-continental”.

Antes dessas teses serem publicadas, J. Maurice Wormser, em 1927, publicou

um trabalho no qual fez uma compilação de casos fáticos ocorridos até então

envolvendo a teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

No Brasil, igualmente a inserção da teoria da desconsideração da personalidade

jurídica se deu através dos casos fáticos que ocorriam e que obrigavam os tribunais a

decidir em situações envolvendo a personalidade jurídica e atos de seus

administradores.
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Os casos foram de certa forma tão marcantes que levaram a Requião, segundo

Coelho (1989, p. 33), ser o primeiro doutrinador brasileiro a tratar da superação da

personalidade jurídica de forma sistematizada e trazer duas grandes contribuições para

o desenvolvimento da teoria, objeto do presente estudo:

A primeira delas foi a de ter sido o primeiro jurista nacional a cuidar do tema de
forma sistematizada, em conferência [...] intitulada ‘Abuso de direito e fraude
através da personalidade jurídica’ [...]. A segunda de suas significativas
contribuições foi a de ter demonstrado a compatibilização existente entre a
teoria da desconsideração e o Direito nacional, propugnando pela sua aplicação
a despeito da ausência de dispositivo legal sobre o assunto.

Para Requião (2003), a fraude e o abuso de direto continuam sendo os

elementos essenciais que autorizam o Poder Judiciário a atingir o patrimônio particular

dos sócios componentes da sociedade, dotada de personalidade jurídica, aniquilando

assim o princípio da autonomia patrimonial.

O mesmo autor, ao se manifestar sobre a inserção da teoria da desconsideração

da personalidade jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, aduz que não importa qual

a nação em que se está, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, pois em

qualquer nação onde há a separação da pessoa jurídica da pessoa física, pode ocorrer

o uso indevido, conseqüentemente, a fraude, razão porque este Estado deverá estar

preparado para superar e principalmente obstacularizar estas fraudes. O Brasil não é e

não deve ser diferente de nenhum destes países.

Embora o Brasil na época, ou seja, em meados de 1970, ainda não houvesse

positivado a teoria objeto do presente estudo, Requião (2003) entendia e afirmava que

os juízes, apoiados no livre convencimento, deveriam julgar no intuito de reprimir o mau

uso da pessoa jurídica, mesmo que isso significasse adotar uma teoria nascida em

ordenamentos estrangeiros e ainda não adotada pelo ordenamento brasileiro.

Principalmente com base na tese desse estudioso, a jurisprudência foi crescente

na aplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e, ainda,

fundamentada no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que assim dispõe: “Na
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aplicabilidade da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências

do bem comum”.

Como lembrou Coelho (1989, p. 36), “este dispositivo legal supre, plenamente, a

ausência de norma jurídica específica sobre a teoria da desconsideração,

instrumentalizando, suficientemente, o juiz para aplicá-la aos casos em que couber”.

Requião (2003) ainda detecta outros dispositivos legais, no ordenamento jurídico

brasileiro, que coadunam com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica,

dentre os quais cita o art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e os arts. 121

e 122 da Lei das S/A.

O que se denota da tese de Requião, segundo Coelho (1989), que embora tenha

sido fundamental para a introdução da teoria da desconsideração no Brasil, é que o

mesmo se comprometeu mais com a divulgação da referida teoria do que com o

aprofundamento da mesma, o que foi ponto alto da manifestação de Fábio Konder

Comparato.

Comparato foi um precursor a abordar mais aprofundadamente a teoria da

desconsideração da personalidade jurídica.  No entanto, defende a aplicação da teoria

da desconsideração tendo como base pressupostos objetivos, identificando outros

fundamentos para a teoria. Critica os aspectos subjetivos da desconsideração da

personalidade jurídica, teorizados por Rolf Serick, Piero Verrucoli e até mesmo Rubens

Requião.

Para Comparato (apud Coelho, 1989), bastaria que somente ocorresse a

confusão patrimonial dos bens dos sócios com os da sociedade para justificar que fosse

levantado o véu da pessoa jurídica, e assim seriam atingidos os sócios que a

compõem.

Inobstante as críticas de Comparato à visão subjetiva de autores renomados, a

sua visão objetiva da desconsideração da personalidade também não ficou a contento

para disciplinar ou mesmo regrar a aplicação da teoria objeto do presente estudo, eis

que o referido autor preconiza a aplicação da teoria com a ausência de pressupostos
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formais, o que, segundo Coelho (1989, p. 42) “[...] antes de gerar a desconsideração da

personalização de uma sociedade, [...] gera a sua inexistência ou irregularidade”.

Além dessa crítica realizada ao trabalho de Comparato, há outras que fazem

com que a nova concepção por ele levantada não tenha logrado muito êxito, embora a

sua contribuição tenha sido de suma importância em face das críticas que realizou ao

entendimento subjetivista da grande maioria, senão à totalidade, dos doutrinadores que

até então se manifestaram a respeito do assunto, demonstrando desta forma a

necessidade da complementação das referidas teses subjetivistas que, ainda assim, se

demonstram as mais recomendadas para a aplicação da teoria da desconsideração da

personalidade jurídica (Coelho, 1989).

O fato de o Brasil adotar o sistema civil law em princípio dificultou muito a

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, pois prevalece a

codificação do direito já positivado, ao contrário do sistema common law, adotado pelos

Estados Unidos, por exemplo, pois nestes ordenamentos prevalece mais a análise dos

casos concretos e, conforme a situação, aplica-se determinada doutrina.

Mas é certo que até 1990, no Brasil, a aplicação da teoria da desconsideração

dependeu basicamente dos juízes e tribunais, pois ficou a seu encargo a análise das

circunstâncias ensejadoras e com isso o seu desenvolvimento foi bastante lento, mas,

no entanto, foi através da jurisprudência que a teoria da desconsideração se

aperfeiçoou.

Após esse marco inicial, vários outros doutrinadores sucederam a escrever sobre

o tema, como anteriormente relatado. No entanto, somente após duas décadas é que,

na elaboração do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), a teoria da

desconsideração da personalidade jurídica foi efetivamente positivada no direito

brasileiro pela primeira vez. O consumidor foi, assim, premiado com a Lei 8.078, de 11

de setembro de 1990, que lhe dá todo o amparo necessário em qualquer relação de

consumo em que sofre algum dano.

 O caput do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:
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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.
[...]
§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.

Após a positivação da teoria da desconsideração em 1990, no Código de Defesa

do Consumidor, houve um avanço ainda maior, eis que a mesma foi incorporada

também à Lei Antitruste, em 1994, que tem por objeto prevenir e reprimir infrações

contra a ordem econômica. Em 1998, foi introduzida novamente no nosso ordenamento

jurídico, na lei de Crimes Ambientais.

O grande ápice da positivação da teoria da desconsideração da personalidade

jurídica, no entanto, ocorreu em 2002, quando da entrada em vigor do Novo Código

Civil Brasileiro, que trouxe em seu artigo 50 a previsão da teoria objeto do presente

estudo, acatando definitivamente o que para a doutrina e a jurisprudência já era

unânime:

Art. 50 – Em caso de abuso de 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.

O novo texto chama a atenção, pois inova completamente trazendo para o

ordenamento jurídico brasileiro um pouco das duas correntes, a subjetiva e a objetiva,

no que diz respeito aos pressupostos ensejadores da aplicação da teoria da

desconsideração da personalidade jurídica. Assim, não somente pela fraude ou abuso

de direito, mas também pela confusão patrimonial é possível se erguer o véu que

encobre os sócios de uma empresa e atingir o seu patrimônio para responder pelas

obrigações da pessoa jurídica.
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Observa-se ainda que o art. 50 do Código Civil, da forma como foi positivado,

acolheu a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em seus reais

contornos.

Vale frisar que, em verdade, esta positivação não é uma inovação, a aplicação

da desconsideração da personalidade jurídica independia e independe de

fundamentação legal e já era aplicada com os mesmos contornos. Mas foi importante

para atender aos anseios, especialmente daqueles que adotam uma postura

extremamente positivista.

3 PRESSUPOSTOS DE APLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO
 DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Após breves conceituações e retrospectos à origem da teoria da

desconsideração da personalidade jurídica, é imprescindível para atingir os objetivos

deste estudo analisar os pressupostos de aplicabilidade desta tão importante teoria.

Novamente é mister ressaltar que o instituto da desconsideração da

personalidade jurídica não tem o condão de anular a pessoa jurídica, mas sim, apenas,

de erguer o véu que a cobre em determinados casos e vislumbrar os sócios encobertos,

quando detectada a fraude e o abuso de direito, conforme bem ensina Requião apud

Coelho (1989, p. 50):

[...] 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 a pessoas ou bens que atrás dela se
escondem. É o caso de declaração de ineficácia especial da personalidade
jurídica para determinados efeitos, prosseguindo todavia a mesma incólume
para seus outros fins legítimos .

Nesse aspecto ressalta-se que uma sociedade que tem sua personalidade

jurídica desconsiderada judicialmente não tem sequer analisada a validade de seu ato

constitutivo, como bem lembra Coelho (1989), sendo questionada tão somente a sua

eficácia.
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Como anteriormente já explanado, a sociedade é constituída no intuito de ser

possível atingir objetivos que individualmente não se conseguiria alcançar e estes

objetivos muitas vezes são ilícitos, ou seja, têm o intuito de fraudar outras pessoas

físicas e jurídicas credoras daquela. Daí o objetivo do instituto da desconsideração da

personalidade jurídica, qual seja, coibir a efetivação destas injustiças, que nos dias

atuais se tornaram cada vez mais freqüentes.

Imperioso lembrar aqui que esta teoria não é aplicável nas sociedades

irregulares, que já têm por efeito o alcance indiscriminado dos sócios, e nas sociedades

de fato, que sequer personalidade jurídica possuem. Portanto, se neste tipo de

sociedade ocorrerem fraudes das mais variadas espécies, o alcance da

responsabilidade e conseqüentemente do patrimônio dos seus sócios é imediato.

Pelo exposto no capítulo que a este antecede, no qual, dentre outros assuntos,

se referiu à origem doutrinária da teoria objeto deste estudo, houve duas formulações

quanto a pressupostos que ensejam a aplicabilidade desta teoria, quais sejam: o

entendimento da maioria dos doutrinadores, que é o método subjetivista, de acordo

com o qual importa a ocorrência da intenção fraudulenta no uso da pessoa jurídica,

resultando em danos a terceiros, e, segundo o entendimento da minoria dos

doutrinadores, a formulação objetivista, segundo a qual não importa em nada a

existência de fraude a terceiros.

Pela primeira formulação, à qual se associam Rolf Serick, Piero Verrucoli,

Rubens Requião, dentre tantos outros doutrinadores, funda-se a Teoria Maior da

Desconsideração, que tem um enfoque totalmente subjetivo dos pressupostos de

aplicabilidade. Já pela segunda, à qual se associa principalmente Fábio Konder

Comparato, dentre outros, funda-se a Teoria Menor da Desconsideração.

3.1 Teoria maior da desconsideração
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Como já restou evidenciado, esta corrente está alicerçada em dois elementos

subjetivos, ou seja, a fraude e o abuso de direito. No Brasil, o principal idealizador desta

corrente foi Requião (apud Guimarães, 2003) que, ao delinear o tema, expôs:

Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o
juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de
consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade
jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que
dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.

De fundamental importância é, antes de mais nada, conceituar fraude e abuso de

direito. Se se procurar em qualquer dicionário de língua portuguesa, encontrar-se-á

como sinônimo de fraude o abuso de confiança. Deste sinônimo pode-se concluir

plenamente que a fraude é um meio malicioso utilizado para prejudicar, burlar terceiro,

adquirindo vantagens sobre o mesmo. Já Pereira (2004, p. 536) conceitua fraude como

sendo, “segundo os princípios assentados em nosso direito, em consonância com as

idéias mais certas, a manobra engendrada com o fito de prejudicar terceiro”.

A fraude que motiva o levantamento do véu que encobre a pessoa jurídica não

precisa ser constatada de fato, basta que haja a consciência de que determinado ato ou

atitude pode produzir um dano a terceiro credor, dispensada a intenção de causar este

prejuízo por parte do devedor.

Já por abuso de direito pode-se entender que é o uso anormal e até inadequado

de um instituto jurídico que possa vir a prejudicar a terceiros. Para exemplificar pode-se

citar a seguinte situação: a lei autoriza o uso da pessoa jurídica, concedendo direitos e

deveres e tendo certas finalidades. Agora, se ocorrer o desvio no uso da pessoa

jurídica, ou seja, se ela for utilizada para fins ilícitos, não autorizados pela legislação,

estará ocorrendo um abuso de direito.

Mas vale lembrar que, quando ocorre abuso de direito, o ato praticado pelo sócio

de uma sociedade, por exemplo, não corresponde um ato ilícito, em princípio. O que ele

comete é um desvio de finalidade social da pessoa jurídica, que leva a prejudicar a

terceiros.
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O abuso de direito, também conhecido como uma teoria, foi amparado pela

legislação brasileira, mais precisamente no Código Civil de 2002, que, em seu art. 187,

assim dispõe: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,

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

fé ou pelos bons costumes”.

Estes são os dois principais pressupostos, ou seja, a fraude e o abuso de direito,

imprescindíveis para que a desconsideração da personalidade jurídica ganhe guarida.

Vale frisar que esta corrente subjetivista é a que agrega a maioria dos doutrinadores e

aplicadores do direito.

Após um estudo aprofundado denota-se que esta concepção é muito mais

elaborada, aprofundada teoricamente do que a corrente menor, abordada a seguir. De

acordo com esta corrente, o magistrado, amparado no seu livre convencimento,

faculdade estabelecida pelo art. 131 do nosso Código de Processo Civil, detectando a

existência de fraude ou abuso de direito, poderá aplicar o instituto da desconsideração

da personalidade jurídica. Observe-se neste aspecto que o juiz poderá se reger pelo

seu livre convencimento, exatamente por esta corrente adotar uma postura subjetivista.

Em face desse critério subjetivista, muitas vezes, senão na maioria, quando o

demandante terá de produzir provas exatamente sobre as atitudes subjetivas dos

sócios acobertados pelo véu da personalidade jurídica, tornará impossível ou no

mínimo dificultará, em muito, a busca pela justiça, ou seja, pela responsabilização

destes que cometeram atos ilícitos, se utilizando da pessoa jurídica, em benefício

próprio, eis que esta prova se mostra muito complexa.

3.2 Teoria menor da desconsideração

A corrente menor da desconsideração tem por base a concepção objetiva de

Fábio Konder Comparato e, por muitos autores, senão a maioria, é criticada por ser

menos organizada teoricamente que a corrente maior (Coelho, 1989).
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A visão objetiva desta teoria é simplesmente a confusão patrimonial entre sócio,

pessoa física, e a sociedade, pessoa jurídica. Desta forma, combate os critérios

subjetivos da corrente maior, na qual tem de restar comprovado o uso fraudulento e/ou

abusivo da pessoa jurídica, para que se levante o véu desta e ocorra a

responsabilidade dos sócios.

Segundo Comparato, maior idealizador desta corrente, para ser possível a

desconsideração, basta que ocorra ausência de pressuposto formal estabelecido em

lei, desaparecimento do objetivo social específico ou do objetivo social e confusão entre

a pessoa jurídica e uma atividade ou interesse individual de um dos sócios que a

compõem.  Estes são os critérios objetivos (Coelho, 1989).

Sintetizando, pode-se dizer que, se ocorrer a insolvência ou a falência da

sociedade, pode ocorrer a quebra do princípio da autonomia patrimonial, com o objetivo

de atingir o patrimônio particular do sócio.

Denota-se que, com esta visão objetivista, os autores filiados a esta corrente

pretendem beneficiar os credores, que geralmente são hipossuficientes em relação aos

devedores, quando a pessoa jurídica não mais possui condições, sequer patrimônio

para honrar as dívidas assumidas, mas seus sócios não estão insolventes, geralmente

mantendo seu padrão de vida, com a mantença de seu patrimônio, como se a

sociedade qualquer problema estivesse enfrentando.

Em momento algum, nesta corrente, há preocupação com critérios subjetivos, ou

seja, se no caso concreto ocorreu frade ou abuso de direito. Assim, se ocorresse má

gestão da empresa, mas que, no entanto, o sócio tivesse patrimônio, por exemplo, seria

aplicável a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, para que os credores

não restassem frustrados e pudessem garantir o seu crédito.

Torna-se evidente que pela corrente menor da desconsideração a produção de

provas é muito mais fácil, pois recairão sobre aspectos objetivos e não subjetivos, como

já anteriormente mencionado.
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3.3. Desconsideração inversa

Como se pode ver até o presente momento, a desconsideração da personalidade

jurídica é um instituto que visa a coibir fraudes, responsabilizando os sócios por

obrigações contraídas, ou, no mínimo, imputadas, à sociedade e, assim, garantir a

satisfação dos créditos do terceiro credor.

Há também, no entanto, o instituto da desconsideração inversa, como o próprio

nome já sugere, no qual se busca a responsabilidade da sociedade por ato praticado

pelo sócio individualmente. Para conceituar, de forma sucinta e compreensível, pode-se

citar Coelho (2002, p. 45) que assim preleciona: “Desconsideração inversa é o

afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para

responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio”.

A principal fraude que busca obstaculizar é o desvio de bens, pois o mais comum

de ocorrer é o sócio transferir para a sociedade bens que são absolutamente seus,

pelos quais mantém o total controle e, desta forma, em princípio os seus credores não

poderão buscar estes bens para garantir o seu crédito.

Obviamente que há exceções, dependendo do tipo societário da pessoa jurídica,

pois aos sócios são atribuídas quotas ou ações representativas de parcelas do capital

social. Normalmente, estas quotas são penhoráveis, mas se se tratar de uma

associação ou fundação, por exemplo, a fraude é muito fácil de se perpetuar.

Conforme estudo realizado, detecta-se que um dos principais ramos do direito no

qual é utilizada a desconsideração inversa é o direito de família, no qual o cônjuge

pode, de certa forma, ocultar determinados bens, registrando-os em nome da pessoa

jurídica, a qual administra, por exemplo, e desta forma este bem não entrará nos bens a

partilhar em caso de dissolução da sociedade conjugal.

Essa situação tem ocorrido cotidianamente, e os juízes e tribunais têm aplicado a

teoria da desconsideração para desfazer esta fraude, como se pode demonstrar pela

Ementa seguinte:
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Separação Judicial. Reconvenção. Desconsideração da personalidade jurídica.
Meação. O abuso de confiança na utilização do mandato, com desvio dos bens
do patrimônio do casal, representa injúria grave do cônjuge, tornando-o culpado
pela separação. Inexistindo prova da exagerada ingestão de bebida alcoólica,
improcede a pretensão reconvencional. É possível a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica, usada como instrumento de fraude
ou abuso à meação do cônjuge promovente da ação, através de ação
declaratória, para que estes bens sejam considerados comuns e comunicáveis
entre os cônjuges, sendo objeto de partilha. A exclusão da meação da mulher
em relação às dívidas contraídas unilateralmente pelo varão, só pode ser
reconhecida em ação própria, com ciência dos credores. (Rio de Janeiro.
Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 1999.001.14506, da 8ª Câmara Cível.
Apelante: Luiz Carlos Sampaio Martinez e Marine Lacerda Martinez. Apelados:
os mesmos. Relatora: Juíza Letícia Sardas. Rio de Janeiro, 07 de dezembro de
1999. Disponível em: http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?. Acesso em:
08 maio 2005).

Concludentemente, este outro instituto visa a coibir o mau uso da pessoa

jurídica, mas de forma contrária à anteriormente exposta.

3.4 Aspectos processuais

Ocorrendo uma situação de fraude e o credor pretendendo a desconsideração da

personalidade jurídica de uma sociedade, somente poderá fazê-lo através de ação

judicial, com a produção de provas do alegado e também dando direito à ampla defesa.

Essa ação própria deverá ser movida contra os sócios da sociedade que

pretende ver desconsiderada a personalidade jurídica, conforme explicita Coelho (2002,

p. 55):

Em outros termos, quem pretende imputar a sócio ou sócios de uma sociedade
empresária a responsabilidade por ato social, em virtude de fraude na
manipulação da autonomia da pessoa jurídica, não deve demandar esta última,
mas a pessoa ou as pessoas que quer ver responsabilizadas.

Assim, entende esse autor que, se o sócio não for parte no processo cognitivo

como demandado, é inconcebível a responsabilização do mesmo, eis que ele também

teria o direito de apresentar defesa e principalmente produzir provas. Este é o

entendimento dos adeptos da teoria maior da desconsideração.
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Ainda, segundo essa teoria, o magistrado também não pode levantar o véu da

pessoa jurídica para vislumbrar e responsabilizar os seus sócios por simples despacho

no processo de execução. Neste sentido, pode-se citar novamente Coelho (2002, p. 53)

que, ao explicar tal situação, assim expõe:

Quer dizer, se o credor obtém em juízo a condenação da sociedade (e só dela)
e, ao promover a execução, constata o uso fraudulento da sua personalização,
frustrando seu direito reconhecido em juízo, ele não possui ainda título
executivo contra o responsável pela fraude. Deverá então acioná-lo para
conseguir o título. Não é correto o juiz, na execução, simplesmente determinar
a penhora de bens do sócio ou administrador, transferindo para eventuais
embargos de terceiro a discussão sobre a fraude, porque isso significa uma
inversão do ônus probatório.

Pela teoria menor da desconsideração, obviamente que esse processo é bem

mais simples, pois o juiz pode simplesmente despachar no processo de execução,

determinando a penhora dos bens do sócios da pessoa jurídica, cuja personalidade

simplesmente é ignorada, quando aquele detecta que a referida empresa não paga e

não possui bens para garantia do juízo. E, nesse caso, se o sócio atingido quiser se

opor, deverá interpor Embargos de Terceiro para discutir a sua responsabilidade ou

não.

O procedimento judicial que tem por base a teoria menor é mais freqüentemente

adotado nas lides trabalhistas, em que o empregado é hipossuficiente e dificilmente

conseguiria comprovar uma fraude por parte do empregador.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é instituto aplicado desde

o século XIX, que surgiu na busca de evitar ou até desfazer fraudes, abusos de direito,

praticados por pessoas que se encobrem com o véu da pessoa jurídica para tentar se

eximir de suas responsabilidades.
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Comumente ocorre que uma pessoa jurídica é constituída no único intuito de

fraudar terceiros e, desta forma, esta empresa nada possui para garantir qualquer

execução que possa vir contra ela.  Usando do princípio da autonomia patrimonial, a

pessoa física alega a distinção da pessoa jurídica da pessoa física, quando, na

verdade, esta pessoa física usufruiu dos benefícios da pessoa jurídica.

Desta forma, este artigo buscou, antes de mais nada, tornar mais popular este

importante instituto jurídico, passível de ser adotado em todos os ramos do direito,

principalmente no direito do trabalho, onde normalmente prevalece a superioridade

econômica do empregador em detrimento da hipossuficiência do empregado.
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