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Resumo: 

Em razão do cenário de difusão de transnacionais questiona-se se a responsabilização de 

sociedades empresárias, integrantes de grupos societários, por meio da desconsideração da sua 

personalidade jurídica, presta-se enquanto via idônea e adequada para tanto. O presente 

trabalho baseia-se em pesquisa qualitativa através do método dedutivo de análise de conteúdo, 

aplicado sob o prisma de um referencial que entende a desconsideração no ordenamento 

pátrio de maneira crítica, uma vez que a disregard doctrine foi para ele transposta da 

Common Law sem a devida adaptação, causando certo desvirtuamento quando da sua 

aplicação por parte dos juristas brasileiros. Propõe-se, enfim, uma reavaliação do direito 

societário. 

 

Abstract:  

Due to the transnational diffusion scenario, the question is whether the accountability of 

business companies, members of corporate groups, through disregard of its legal personality 

lends itself as an adequate and appropriate way to both. This study is based on qualitative 

research through the deductive method of content analysis, resulting in a framework that 

considers the disregard doctrine in planning parental critically, since it was implemented 

based on common law without proper adaptation, causing some distortion where its 

application by Brazilian jurists. It is proposed, in short, a reassessment of corporate law. 
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1. Introdução 

 

 

 Recentemente, a 26ª reunião do conselho de Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas, realizada em Genebra, aprovou resolução apresentada pelo Equador e África 

do Sul, com o apoio de mais de quinhentas organizações, cujo objetivo principal é a 

responsabilização de transnacionais pelas violações de direitos humanos cometidas no âmbito 

de suas atividades.  

 Tal aprovação representa um marco histórico na luta pela busca da responsabilização 

empresarial por violações de direitos humanos, ao lado da adoção dos Princípios Orientadores 

das Nações Unidas. O próximo passo é a criação de normas vinculantes por meio de um grupo 

de trabalho intragovernamental, o qual inclui a participação das organizações da sociedade 

civil, antes da 30ª sessão do Conselho, resultando em um instrumento para coibir as práticas 

empresariais nesse sentido. 

 Isso porque a tarefa de respeitar e preservar os direitos humanos não cabe somente 

aos Estados e às pessoas em geral, porquanto não serem os únicos cujas ações possam 

impactar direta ou indiretamente no núcleo de proteção delineado por tais direitos, devendo 

ser incumbida de igual modo às sociedades empresárias, destacadamente aos grupos 

societários, que, com os progressivos avanços das relações econômicas, têm se expandido. 

 Essa expansão resulta em transnacionais que buscam, por vezes, a qualquer custo, 

ampliar as suas áreas de influência ao redor do globo e, consequentemente, o seu poderio 

econômico. Por conseguinte, há um aumento na demanda por energia, recursos naturais em 

geral, mão de obra e capital, o que acaba por oportunizar a criação e a incrementação de riscos 

e ameaças aos trabalhadores, às comunidades locais e, sobretudo, ao meio ambiente. 

 Diante dessa perspectiva ressalta-se a importância da temática acerca da 

responsabilização de sociedades empresárias por conta da violação de direitos humanos. Esse 

trabalho, portanto, visa discutir tal tema no tocante ao posicionamento do direito pátrio diante 

às questões de responsabilização empresarial. Desse modo, objetiva-se abordar a 



regulamentação societária e a atuação do jurista brasileiro em face à problemática de 

responsabilização empresarial. 

 Parte-se do questionamento de se a responsabilização de sociedades empresárias 

integrantes de grupos societários por meio da desconsideração da sua personalidade jurídica, 

qual seja o modelo brasileiro mais tradicional em se tratando de alcance de responsabilização, 

seria, de fato, a via idônea e adequada para que seja atingido tal fim. 

 Realiza-se uma pesquisa qualitativa através da análise de conteúdo, o que se faz por 

meio da exploração de textos teóricos e legais, bem como por breve observação de sua 

aplicação em sede jurisprudencial, lançando-se mão do método indutivo para, a partir de 

considerações individuais acerca das problemáticas ora colocadas em evidência, concatenar as 

conclusões obtidas para poder traçar um panorama geral tendo em conta a temática principal 

trabalhada. Somente desta maneira será possível a criação de um sistema de conceitos a 

nortear todo o trabalho por meio de uma abordagem reconstrutiva do direito das sociedades 

empresárias, permitindo a obtenção de resultados concludentes e devidamente 

fundamentados.  

 Para tanto, constrói-se primeiro um marco teórico, pressuposto metodológico da 

investigação. Assim, a partir de um referencial que entende haver um conflito entre o artigo 

50 do Código Civil de 2002 e o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, os quais 

adotam diferentes pressupostos acerca da desconsideração no ordenamento pátrio, tornando-a 

ambígua em razão de certa confusão conceitual a ela atribuída, devendo tal normatização ser 

tida de maneira crítica, de modo que a aplicação da desconsideração acontecerá 

casuisticamente, de forma individual, evitando-se o sacrifício de interesses superiores, em 

especial os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa, sendo plausível, apenas, 

no que se refere ao abuso de direito.  

 Tal postura crítica diante ao instituto da desconsideração no ordenamento brasileiro 

deve-se ao entendimento de que a disregard doctrine foi transposta da Common Law para o 

direito pátrio, integrante do sistema de Civil Law, sem a devida adaptação, causando um 

desvirtuamento na aplicação do instituto por parte dos juristas brasileiros (ALVES, 2003). 

 A partir desse referencial teórico, propõe-se a interpretação de textos teóricos e legais 

a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, visando desvendar esse instituto. 

Busca-se, enfim, averiguar se a desconsideração seria uma solução para os casos de violação 

aos direitos humanos, funcionando como efetivo meio de responsabilização empresarial, 

apontando-se os possíveis caminhos a serem seguidos e os desafios a serem enfrentados nesse 

contexto. 



2. A transformação das formas de associação empresarial 

 

 

 O exercício da atividade empresarial é dotada de riscos intrínsecos que influem nos 

mais diversos segmentos da sociedade, fator esse potencializado pela sua constante 

transformação, principalmente a partir do final do século XVIII e início do século XIX, 

notadamente em função da Revolução Industrial que implicou na transformação dos meios de 

produção e na consequente reorganização dos postos de trabalho e a própria estrutura de 

mercado.  

 Diante esse novo cenário, a empresa individual caracterizada pela sua exploração por 

um pequeno empresário ou comerciante singular que respondia aos riscos dela decorrentes 

com o seu patrimônio pessoal deu lugar à empresa societária, pois a sua estrutura não era mais 

vista como compatível e eficiente de acordo com as novas exigências para o exercício da 

atividade empresarial, seja através de uma perspectiva legal, financeira ou organizativa.  

Era preciso garantir prioritariamente estabilidade e segurança para a continuidade de 

seu exercício diante do seu processo expansionista, necessidades essas supridas pela estrutura 

jurídica oferecida pela sociedade empresária.   

 De fato, a sociedade empresária revela-se como poderoso instrumento jurídico-

organizativo, possibilitando a reunião do capital de inúmeros empresários individuais, que 

agora pertencem a um todo com um poderio de mercado infinitamente maior se comparado ao 

que possuíam em sua condição de empresário individual. Outrossim, a sua estrutura promove 

a presença de maneira coordenada dos setores necessários para o seu pleno desenvolvimento, 

englobando os setores organizativo, de gestão e de mão de obra. 

 Construiu-se, assim, o dogma ao qual se apóia a autonomia societária ao reconhecer 

à sociedade empresária personalidade jurídica própria e conceder aos seus sócios a 

responsabilidade limitada pelas dívidas e obrigações contraídas mediante o exercício de suas 

atividades. 

 Tais conquistas devem-se, destacadamente, à necessária alocação dos riscos da 

atividade empresarial e à participação limitada de pequenos acionistas individuais integrantes 

ao quadro societário de grandes sociedades de capital junto à sua administração. Caso 

contrário, a sociedade empresária não teria se sobreposto de tal maneira em relação à empresa 

individual, pois consubstanciar-se-ia em um investimento de alto risco em que os sócios 

gozariam de um poder limitado e de uma responsabilidade ilimitada que poderia gerar 



prejuízos também ilimitados e desequilibrar o binômio custo/benefício, comprometendo todo 

o desenvolvimento econômico em andamento à época. 

Assim sendo, tornou-se do interesse do próprio Estado conceder tais vantagens 

jurídicas às sociedades empresárias pela confluência de interesses políticos, econômicos e 

sociais a ela interligados, sob pena de graves perdas nos referidos setores. 

 Não obstante as conquistas e o grande avanço proporcionado pela adoção do regime 

societário, a dinâmica econômica e empresarial continuava crescente e implementava um 

novo sistema econômico sem precedentes, marcado pela internacionalização e 

interdependência dos mercados nacionais, o aumento do volume das transações comerciais e 

financeiras e a difusão dos meios de tecnologia e comunicação, derrubando definitivamente as 

barreiras ao comércio internacional, como aponta Antunes (2001).  

 A globalização, portanto, impôs o aprimoramento da estrutura societária, pois 

“somente as grandes empresas, com estruturas organizacionais maleáveis, são capazes de 

enfrentar os desafios impostos pela economia globalizada” (MUNHOZ, 2002, p.87), 

resultando na formação de grupos de sociedades. Temos então, a passagem de grupos 

unissocietários para os grupos plurissocietários. 

 Nos grupos de sociedades, estas conservam apenas formalmente a sua autonomia 

jurídica, encontrando-se subordinadas economicamente a uma única sociedade que sobre elas 

exerce sua influência sobre o controle do destino do grupo. Com essa nova realidade surge um 

verdadeiro contrassenso se for levado em conta que ela reflete justamente o contrário daquilo 

que foi preceituado com o surgimento das sociedades empresárias através da atribuição de 

personalidade jurídica autônoma a cada uma delas em relação aos seus sócios, relativizando-a 

por uma sociedade integrante do grupo dotada de poder de controle e gestão sobre as demais 

para salvaguardar o proveito econômico do grupo societário considerado como um todo 

unitário.  

 Desta forma, esse novo arranjo empresarial somente foi possível devido ao 

desenvolvimento de mecanismos jurídicos de controle societário próprios a viabilizá-lo, sendo 

instituindo um plano hierárquico ao grupo com o objetivo de assegurar a sua unidade 

econômica. 

 Uma vez exposto o percurso evolucional pelo qual passou a estruturação jurídica 

exercente da atividade empresarial que culminou com o destaque dos grupos societários, 

ressaltando-se a importância exercida pelas chamadas transnacionais, cabe articular a sua 

estrutura com um sistema de responsabilidade empresarial que com ela seja coerente para que 



seja possível a obtenção de resultados a serem avaliados de maneira crítica, ressaltando o seu 

impacto sobre a responsabilização pela violação de direitos humanos pelas transacionais. 

 

 

3. A insuficiência dos sistemas de responsabilização empresarial 

 

 

 O direito societário, como já se viu, foi concebido tendo por base a sociedade 

individual e independente, ponto de referência para toda a criação do seu arcabouço 

legislativo. Com isso, torna-se simples perceber que o novo arranjo empresarial predominante 

fundado nos grupos societários causou certo transtorno ao seu sistema, pois não se demonstra 

adequado aplicá-lo à nova realidade fática devido à ausência de correspondência entre ambos. 

Cria-se, então, uma verdadeira lacuna no regime da responsabilidade empresarial, a qual vem 

tentando ser suprida, porém, sem êxito. 

 Isso porque já foram elaboradas três estratégias principais por diferentes vias 

doutrinárias que, apesar de tentar solucionar as incongruências presentes nas outras 

estratégias, acabam por incorrer em outras incongruências, sendo possível perceber que a 

regulação da responsabilidade empresarial dos grupos societários permanece como uma 

problemática ainda atual e que remanesce tanto no sistema de tradição da Civil Law quanto no 

da Common Law.  

 Marcado pela rigidez, o modelo norte-americano baseia-se no fato de que cada ente 

societário é dotado de sua própria autonomia jurídica, apartada das demais sociedades, não 

sendo possível imputar à sociedade controladora as obrigações contraídas pelas demais 

sociedades integrantes do grupo ao qual ela faz parte. Salvo situações excepcionais e 

casuísticas, a personalidade jurídica não poderá ser afastada para fins de atribuição de 

responsabilidade.  

 Com efeito, salta aos olhos a insegurança jurídica ocasionada pela sua aplicação, 

restando ao julgador através de critérios de certa maneira de cunho subjetivo, avaliar à luz do 

caso concreto se o véu corporativo permanece ou não. Por outro lado, é viabilizado o abuso 

do direito de associação, uma vez que torna-se vantajoso tendo em vista a responsabilidade 

limitada dos sócios para a alocação artificial dos riscos decorrentes do exercício da atividade 

empresarial, desvirtuando-se figuras jurídicas pelo seu uso em razão de fins econômicos, 

essencialmente. Percebe-se, então, que a criação dessa verdadeira barreira cujo objetivo é 

impedir que tais entes sejam efetivamente responsabilizados prejudica diretamente os 



credores de boa-fé e os sócios minoritários dos mesmos, cujo poder decisório é normalmente 

irrisório. 

 Já o desenvolvimento do modelo europeu, inicialmente, buscou a criação de um 

conjunto de normas cuja aplicação seria unificada a todo o âmbito da comunidade européia. 

Contrapondo-se ao modelo norte-americano, dispõe que a sociedade controladora responderá 

por aquelas controladas dentro do grupo, facilitando-se, inclusive, a propositura de ação 

judicial diretamente àquela, estabelecendo uma espécie de responsabilidade subsidiária entre 

ambas. 

 Evidente constatar que o modelo norte-americano e o modelo europeu encontram-se 

em extremos e, talvez por isso, padeçam dos mesmos problemas e limitações, ainda que por 

razões opostas. A insegurança jurídica também se faz presente através da perpetuação do 

modelo europeu.  

 À primeira vista, ele parte da realidade fática e busca conferir efetividade à 

normativa cabível, mas ao trabalhar a noção de grupo é atrelada indistintamente aos 

elementos de domínio e direção unitária acaba por direcionar todo o centro de imputação à 

sociedade controladora, obstando a sua manutenção diante das adversidades por ela criadas. 

Isso porque dentro de um mesmo grupo societário existem variados níveis de centralização do 

poder decisório, isto é, cada grupo considerando individualmente possui uma determinada 

organização interna que naturalmente o difere dos demais, situação essa que demanda 

diferentes soluções jurídicas no que tange à responsabilização empresarial.  

 Igualmente, propicia-se o uso indevido de figuras jurídicas para a criação de sistemas 

de organização interno com a distribuição do poder sob uma perspectiva formal para que seja 

evitada a responsabilização das sociedades controladoras, favorecendo os sócios minoritários 

das sociedades controladas e os seus credores em detrimento dos credores da sociedade 

controladora. 

 Portanto, o modelo europeu carece de flexibilidade em sua estrutura e cria, assim, 

enormes distorções experimentadas pelos próprios grupos societários e seus sócios, credores, 

o mercado econômico e os demais setores influenciados pelo grupo, cenário este que se torna 

ainda mais grave tendo em conta que o volume esmagador das transações opera-se a nível 

internacional. 

 Por fim, a estratégia dualista ou contratual, de origem germânica, propõe a 

conformação dos grupos societários em grupos de direito e grupos de fato. Os primeiros são 

estabelecidos por meio de instrumento contratual próprio, sendo plenamente possível a 

subordinação dos interesses das sociedades filiadas ao interesse da sociedade controladora ou 



do grupo propriamente dito, consubstanciando-as em instrumentos legais de promoção de 

suas aspirações econômicas. Os grupos de fato, por outro lado, são aqueles que fogem à regra 

da via de formação contratual, sendo estabelecida uma relação de dependência fática que 

parte da sociedade controladora para com as controladas, restando a aplicação das normas do 

direito societário comum. 

 Ao se utilizar de um critério essencialmente formalista, o legislador acabou por 

perpetuar os mesmos problemas originados pelas estratégias anteriores, pois se um grupo é de 

direito a sociedade que nele atua como controladora e os seus sócios têm atraídos para si todo 

o eixo de responsabilização das demais sociedades pertencentes ao grupo, tanto no que se 

refere aos atos praticados sob o seu poder hierárquico quanto àqueles que assim não o foram, 

sendo ela demasiadamente onerada em benefício dos credores das sociedades controladas. No 

entanto, se um grupo é de fato, temos que a situação se inverte, tornando-se atraente a sua 

adoção devido ao regime de responsabilização empresarial, nitidamente diluída entre o grupo 

societário em geral. Quer-se dizer que a tentativa alemã através de uma criação jurídica falhou 

do ponto de vista prático ao repetir os mesmos erros cometidos pelas estratégias anteriores, 

não obstante o seu empenho. 

 Essa última estratégia apresenta especial relevo para os fins a que se propõe o 

presente trabalho, na medida em que ela é a conformação a título de responsabilidade 

empresarial adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Dito isso e apresentado em síntese 

o quê diferentes linhas doutrinárias propuseram-se a desenvolver para tentar apresentar 

soluções para a problemática ora em análise e com as respectivas apreciações críticas 

brilhantemente fornecidas por Antunes (2001), vence-se a sua exposição e conclui-se que se 

trata de um tema em aberto, cabendo analisá-lo no âmbito do ordenamento pátrio para, 

derradeiramente, lançá-la ao fim maior que se busca neste trabalho. 

 

 

4. O tratamento da desconsideração da personalidade jurídica no cenário brasileiro 

 

 

Originária do sistema da Common Law, a desconsideração começou a despontar em 

precedentes jurisprudenciais através dos quais foi possível consolidá-la, sendo os mais 

célebres o caso Salomon v. Salomon & Co.Ltd, em que fora alegada confusão entre a pessoa 

juridical de Salomon & Co. Ltd e a pessoa natural de Aaron Salamon, tendo os credores 

daquela requerido a desconsideração de sua personalidade jurídica, negada pela House of 



Lords, mas servindo o caso de paradigma para novas decisões judiciais; o caso Bank of the 

United States v. Deveaux, por meio do qual estendeu-se aos sócios os efeitos da personalidade 

juridica da qual faziam parte para que fosse preservada a jurisdição das Cortes Federais sobre 

as coorporações pois a Constituição Federal Americana, no seu artigo 3º, seção 2ª, limita tal 

jurisdição às controvérsias entre cidadãos de diferentes estados e, por ultimo, o caso United 

States v. Lehing Valley RailRoad, ao qual constatou-se que o objeto social de determinada 

sociedade anônima dizia respeito à atividade ferroviária, realizando o transporte de carvão de 

uma mina pertencente a uma outra empresa, da qual era sócia majoritária e, com o advento do 

Hepburn Act,  a sociedade anônima ficou impedida de extrair o carvão e seus derivados e 

promover o seu transporte, recaindo sobre a Lehing Valley RailRoad tal responsabilidade por 

entender a Suprema Corte Americana pela existência de fraude econômica posto que ambas 

pertenciam ao mesmo grupo controlador, apesar das alegações levantadas pela Lehing Valley 

RailRoad acerca da autonomia subjetiva de cada uma das empresas. 

 Apesar da omissão do Código Civil de 1916 acerca da desconsideração da 

personalidade jurídica, vigorando de maneira absoluta e ilimitada o princípio da separação 

patrimonial, a doutrina já se mostrava atenta ao tema e chegava a influenciar a jurisprudência 

a determinar a desconsideração. Em verdade, a disregard doctrine foi introduzida no Brasil 

através da publicação, nos anos 70, do artigo “Abuso de Direito e Fraude através da 

Personalidade Jurídica”, de autoria de Rubens Requião, baseado na obra do alemão Rolf 

Serick. 

 Há que se considerar primeiramente que a personalidade jurídica das sociedades 

empresárias, concedida pelo Estado, permite a formação de uma esfera jurídica e patrimonial 

autônoma e independente, apartada do patrimônio individual de cada um de sócios. É 

estabelecida, pois, verdadeira blindagem patrimonial pela qual as sociedades respondem por 

suas dívidas e obrigações com o seu próprio patrimônio, completamente estranho ao 

patrimônio dos sócios. 

 Entretanto, em alguns casos, é possível que seja desconsiderada a personalidade 

jurídica da sociedade empresária, devendo o sócio responder por esta, permitindo ao credor 

buscar diretamente no patrimônio dos sócios a satisfação da obrigação que não pôde ser 

alcançada através do patrimônio da empresa. Isso porque 

o desenvolvimento da sociedade de consumo, a coligação de sociedades mercantis e 

o controle individual de grupos econômicos têm mostrado que a distinção entre a 

sociedade e seus integrantes, ao invés de consagrar regras de justiça social, têm 

servido de cobertura para a prática de atos ilícitos, de comportamentos fraudulentos, 

de absolvição de irregularidades, de aproveitamentos injustificáveis, de abusos de 

direito (PEREIRA, 2001, p. 68). 



Denota-se, então, forte conteúdo de moralidade e ética nas relações privadas e a 

busca pela utilização da pessoa jurídica nos limites de sua função social também por meio do 

desenvolvimento da disregard theory. 

 Com o advento do Código Civil de 2002, a disregard doctrine foi recepcionada pelo 

ordenamento pátrio nos termos de se artigo 50, que dispõe 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. 

 

 Como aponta Requião (1969), o objetivo norteador de todo o desenvolvimento da 

disregard doctrine é impedir a fraude ou abuso da personalidade jurídica. Desse modo, devem 

ser observados requisitos específicos e rígidos para que ela seja operada, visando justamente o 

aperfeiçoamento da pessoa jurídica, permitindo-se afastar os efeitos da personificação para 

um caso específico, sem extingui-la. 

 Na contramão deste pensamento, em sede consumerista, temos que o artigo 28 do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor por meio de seu parágrafo quinto prevê a 

chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em conta as 

relações massificadas e despersonalizadas marcadas pela ausência de mecanismos destinados 

a assegurar uma confiança básica nas relações, característica da pós-modernidade. O princípio 

da confiança nas relações de consumo transcende a responsabilidade à mera qualidade dos 

produtos e serviços, impondo a efetiva reparação de danos sofridos por consumidores, 

valendo-se inclusive da desconsideração da autonomia da personalidade jurídica empresarial. 

Assim, apresenta natureza eminentemente protetiva ao consumidor e coloca em evidência os 

princípios fundamentadores deste ramo jurídico, objetivando a correção de abusos e 

desequilíbrios para manter a ordem pública. 

 O dispositivo ora em análise possui pontos obscuros e utilização imprópria de certos 

conceitos pelo legislador, demonstrando falta de técnica para o manejo da disregard, sendo a 

sua redação a seguinte: 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 

ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 

pessoa jurídica provocados por má administração. 

(...) 

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade 

for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 



Tem-se, então, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica, mas não é 

dito a requerimento de quem, revelando-se uma falha procedimental. Já ao referir-se ao “(...) 

abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos 

ou contrato social (...)”, vemos que se trata da aplicação da teoria dos atos ultra vires e não da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o que já torno tortuoso o alcance 

subjetivo da sua aplicação, pois, conforme dispõe o Enunciado 7 da I Jornada de Direito Civil 

(2007), “só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de 

ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nele haja incorridos”, 

enquanto que naquela a responsabilização recai inteiramente sobre o representante que agiu 

além do que lhe era permitido, não incumbindo à pessoa jurídica o ônus decorrido do abuso 

de seu representante.  

Deve-se deixar claro que a disregard theory e a teoria dos atos ultra vires compõem 

diferentes vias de responsabilização, possuindo construção teórica apartada e, não obstante a 

complexidade que cada uma ostenta separadamente, notadamente pelos sérios problemas 

enfrentados pela segunda na seara da representação da pessoa jurídica, conjugá-las só acarreta 

a criação de verdadeiras anomalias jurídicas. A simples prática de um ato ultra vires não 

implica na desconsideração da personalidade jurídica, pois os seus requisitos específicos 

podem não estar presentes na caracterização de um ato ultra vires.  

A mesma impropriedade é encontrada quando da aplicação do artigo 50 do Código 

Civil, conforme se depreende de julgado que firmou a orientação no sentido de que 

para que o patrimônio do sócio responda pelas dívidas da sociedade, mediante da 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, é fundamental que o credor 

demonstre de forma inequívoca que aquele que agiu com excesso de poderes, 

infração da lei ou do contrato social (destacamos), caracterizando atos de malícia e 

prejuízos à empresa, eis que a disregard doctrine é exceção e não a regra geral, 

devendo sempre prevalecer a ideia de pessoa jurídica quando forem obedecidos os 

limites no ordenamento para a sua utilização (1º TACív.SP, Ac. 8ª Câm., AgInst. 

1.058.965-4, rel. Juiz Carlos Alberto Lopes, j. 5.12.01, in RT 799:274).  

 

Seguindo adiante com a análise do artigo 28, as expressões “infração da lei, fato ou 

ato ilícito”, por sua vez, referem-se a temas de responsabilidade civil por atos ilícitos ou 

responsabilidade aquiliana. Por fim, quando o artigo faz menção à “má administração”, esta 

deve ser encarada por meio de sua prática dolosa, pois não necessariamente a sua ocorrência 

implicará na desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que pode apresentar-se 

como mero resultado de uma má administração da pessoa jurídica. 

Provavelmente o precedente mais relevante de sua aplicação seja o caso do acidente 

no Osasco Plaza Shopping, em que foi aforada pelo Ministério Público uma ação civil pública 



em desfavor de sua pessoa jurídica e de seus administradores para que restasse assegurada a 

indenização dos familiares das vítimas, considerando que 

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. (STJ, Ac. 3ª T., Resp. 

279.273/SP, rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 4.12.03) 

 

 É certo que a intenção do legislador em proteger a parte mais fraca da relação de 

consumo é louvável e o Estatuto Consumerista cumpre a missão de encerrar o ciclo de baixa 

normatividade em face da promulgação da Carta Magna de 1988 para tornar possível o 

alcance de algum grau de justiciabilidade social. Todavia, apesar de o Enunciado 51 da I 

Jornada de Direito Civil (2007) esclarecer que “a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica – ‘disregard doctrine’ – fica positivada no Código Civil, mantidos os parâmetros 

existentes nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema”, a sua apropriação 

por estes microssistemas revela-se incorreta e perigosa. 

 Não se trata da apropriação da disregard doctrine apenas pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, mas também pela Lei Antitruste (art. 18, Lei 8884/94) e pela Lei de 

Proteção ao Meio Ambiente (art. 4º, Lei 9605/98), que apresentam opções expressas pela 

teoria menor da desconsideração. Tais ocorrências favorecem o embate conceitual com o 

Código Civil e prejudica o ordenamento jurídico como um todo.  

 A questão é agravada ao levarmos em consideração a realidade societária brasileira 

que, não obstante as regras do Novo Mercado terem alcançado considerável grau de dispersão 

da propriedade acionária, o controle minoritário tradicional ainda prevalece, refletindo a 

concentração do poder de gestão, fator esse que prejudica os sócios minoritários, que possuem 

pouco ou quase nenhum poder decisório.  

 Sendo assim, para os fins deste trabalho, cabe negar a chamada teoria menor da 

desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual diante do simples prejuízo 

ocasionado pela pessoa jurídica já seria condição suficiente á desconsideração. Ou seja, 



ignora-se a separação entre pessoa jurídica e natural e não se ocupa em averiguar a ocorrência 

ou não de fraude ou ainda o próprio abuso do direito de associação. 

 Observa-se, então, que mediante a aplicação nos moldes rígidos do artigo 50 do 

Código Civil, a disregard doctrine já externa certos entraves à vivência do direito comercial 

e, de outra feita, a sua sistemática fornecida pelo artigo 28 da Lei 8078/90 apresenta várias 

teorias, mas não trabalha devidamente a desconsideração da personalidade jurídica, sendo 

temerária a amplitude por ela concedida para o seu âmbito de incidência. 

 O que se quer demonstrar é que as formulações oriundas de microssistemas são 

equivocadas e proporcionam o desvio da finalidade precípua do instituto fixada em suas 

origens, pois estabelecem a responsabilidade das sociedades formadoras do grupo de maneira 

dispersa, sem base em qualquer definição, ainda que mínima, de grupo societário ou 

econômico, além de provocar o esvaziamento do Código Civil no tocante à matéria através da 

proliferação de leis especiais. 

 

 

5. Conclusão 

 

 

 É fato que as transacionais são fonte de violação dos direitos humanos, o que 

demonstra a clara necessidade de criação de mecanismos hábeis para apurar e promover a sua 

efetiva responsabilização diante esse cenário. Na realidade empresária, vem se tornando cada 

vez mais comum a prática pela qual grandes complexos empresarias adquirem, 

sucessivamente, diversas sociedades empresárias para a criação de um ambiente mais seguro 

para a sua controladora em detrimento de terceiros de boa-fé que com ela contratam. 

 Tal questão deve ser analisada mediante a busca pela normatização da problemática 

no âmbito do Direito Internacional, à imposição de obrigações e deveres a serem cumpridos 

por esses grupos societários, mas, mais ainda, a despeito das movimentações internacionais, o 

direito pátrio deve estar apto a responder a essas questões. 

 Não se pode negar que as transnacionais podem ser utilizadas de maneira legítima 

sem abuso do direito de associação, valendo-se da própria globalização e dos mercados 

econômicos, não havendo presunção de abuso de direito ou a noção de que se constituem em 

instrumento para a prática de atos pelos quais os sócios atuariam de forma abusiva sob o véu 

protetivo da pessoa jurídica. 



 Desta feita, há que se rechaçar a desconsideração da personalidade jurídica nesse 

contexto, como meio para imputar às transnacionais a responsabilidade de fatos que atentem 

contra os direitos humanos. Ainda que, em tese, o instituto pudesse alcançar a 

responsabilização dos referidos grupos societários, não se trata do meio adequado para este 

fim. Isso porque essa solução se funda no desvirtuamento da disregard doctrine e tem como 

consequência uma insegurança que se imprimi ao exercício da atividade empresarial, 

permitindo concluir pela necessidade de revisão do direito societário do ordenamento pátrio 

diante essa problemática, pois atualmente enfrenta-se uma crise de produção teórica que seja 

adequada e coerente à sua realidade empresarial. 

 A aplicação dos padrões tradicionais de responsabilidade resulta em soluções 

insatisfatórias ou inadmissíveis em face da tensão paradoxal entre o princípio da autonomia 

societária e o princípio da direção unitária, que surge da própria base do Direito das 

Sociedades Comerciais. 

 Portanto, em face da deficiente normatividade acerca do direito societário a fim de 

atender à temática de cunho internacional, deve-se investir na criação de novas técnicas com o 

intuito de promover a responsabilização das transnacionais que infringirem direitos humanos, 

tanto a partir das atividades de suas subsidiárias quanto de seus fornecedores subcontratados 

que de alguma maneira ligam-se à cadeia de produção. A atuação dos países que atualmente 

compõem o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, dentre os quais o Brasil 

possui assento até o presente ano, será de extrema importância no processo de criação de 

normas vinculantes para viabilizar a responsabilização de transnacionais por violações de 

direitos humanos cometidas no âmbito de suas atividades.  

 Todavia, alerta-se que tal empreitada deve ser realizada valendo-se de instrumentos 

adequados, sob pena de desencadeamento de novos transtornos e aplicação inadequada de 

institutos jurídicos tradicionais, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica. 
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