




A capa da edição de abril, do Informativo Jurídico, chama a atenção para uma 

manifestação inédita da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ): ficou 

reconhecida a obrigatoriedade de instauração do Incidente de Desconsideração de 

Personalidade Jurídica (IDPJ) na hipótese de redirecionamento de execução fiscal à 

pessoa de um mesmo grupo econômico.

Os advogados Rodrigo Rigo e Camila Meneghin esclareceram alguns pontos desta 

decisão e sua influência no âmbito jurídico. 

Além disso, outros assuntos como: a constante crescente de Fintechs da modalidade 

de crédito que está transformando o mercado financeiro e temas relacionados à área 

trabalhista e os sindicatos estão na edição.

Esperamos que gostem.

Até a próxima edição.

Por: Leite, Tosto e Barros Advogados







É fato notório que a Reforma Trabalhista regida 

pela Lei 13.467/2017 trouxe diversas modificações 

às relações de trabalho, sobretudo no que tange 

à flexibilização de direitos previamente estabele-

cidos, bem assim quanto àqueles sobre os quais 

a jurisprudência brasileira não mantinha um con-

senso estabelecido. 

Dentre as alterações realizadas, a possibilidade de 

se firmar Acordo Individual entre empregado e em-

pregador durante o decorrer da relação contratual 

é uma das mais relevantes, uma vez que garante 

às partes entrarem em um consenso sobre determi-

nada questão, sem a necessidade de vincular os de-

mais empregados da categoria ao que for ajustado, 

como no caso dos acordos coletivos de trabalho. 

Um dos pontos relevantes  que foram objeto de al-

teração foi a possibilidade de parcelamento das fé-

rias, sendo possível a negociação por Acordo Indi-

vidual, conforme prevê o §1º do artigo 134 da CLT, 

que, a despeito do texto anterior que possibilitava 

a excepcional fruição em dois períodos, sendo que 

obrigatoriamente um deles não inferior a dez dias, 

agora permite o fracionamento em três períodos, 

sendo que um deles não poderá ser inferior a qua-

torze dias e os demais a cinco, no entanto é bom 

ressaltar que deverá haver a concordância do em-

pregado, caso contrário, o período de fruição será 

o integral de trinta dias, sendo certo que as alte-

rações realizadas não retiraram a possibilidade de 

pagamento do abono pecuniário correspondente a 

dez dias do período concessivo.  

Sem muitos questionamentos acerca da validade 

do Acordo Individual também estão as questões re-

lativas ao ajustamento dos períodos de intervalo 

para amamentação previstos no artigo 396, §2º da 

CLT, bem como com relação à possibilidade de ex-

tinção do contrato de trabalho em comum acordo, 

sendo um grande benefício ao empregado e ao 

empregador, uma vez que garante ao trabalhador 

metade do aviso prévio indenizado a que tiver di-

reito, bem como 20% a título de multa sobre o FGTS 

depositado, sendo que ainda poderá levantar 80% 

do saldo existente na conta, enquanto a empresa 

deixará de realizar o pagamento de metade destas 

verbas que seriam devidas em caso de uma dis-

pensa imotivada. 

Além disso, talvez o mais relevante permissivo legal 

trazido, foi a possibilidade de livre estipulação dos 

termos do contrato de trabalho por meio de Acordo 

Individual, nas hipóteses que só seriam passíveis 

de negociação pela via coletiva, aos empregados 

que são denominados como “hipersuficientes”, ca-

racterizados pelo Parágrafo Único do artigo 444 da 

CLT como os portadores de diploma de nível supe-

rior e que recebam o dobro do limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

hoje no patamar de R$ 11.678,90 (onze mil seis-

centos e setenta e oito reais e noventa centavos).  

Para estes empregados, o que for ajustado por meio 

do Acordo Individual terá prevalência não só sobre 

as leis no que for permitido pelo artigo 611-A, mas 

também aos instrumentos coletivos, sendo certo, 

ainda, que as vedações trazidas pelo artigo 611-B 

em relação às negociações por meio de convenção 
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ou acordo coletivo, em interpretação literal da 

norma, não se aplicam ao Acordo Individual, tra-

zendo uma roupagem especial a tal modalidade de 

ajustamento.  

Portanto, especificamente neste caso, haja vista o 

tratamento diferenciado que a lei trouxe ao em-

pregado que ocupe uma posição que comporte tal 

enquadramento, o Acordo Individual escrito terá 

enorme importância, podendo estabelecer diversas 

condições, como a submissão do contrato de tra-

balho ao juízo arbitral, dando maior liberdade à 

empresa e ao trabalhador para ajustarem condi-

ções de trabalho que melhor se apliquem à reali-

dade a ser vivenciada no decorrer da relação que 

se manterá entre as partes.  

É patente, entretanto, que a grande maioria das 

inovações trazidas com a possibilidade de nego-

ciação por intermédio de Acordo Individual se re-

fere aos regimes compensatórios da extrapolação 

de jornada, posto que, em que pese já ser possível 

a instituição de banco de horas antes da vigência 

da Reforma Trabalhista, tínhamos como pacífico o 

entendimento de que este somente teria validade, 

quando proveniente de negociação coletiva, con-

forme previsão da Súmula 85, V, do Tribunal Su-

perior do Trabalho. Contudo, algumas empresas 

enfrentavam resistência dos sindicatos para entrar 

em um consenso quanto aos termos e condições do 

Acordo.  

Partindo de tal premissa, houve a alteração no ar-

tigo 59 da CLT, que, em seu parágrafo 5º, autoriza 

que o banco de horas seja pactuado por acordo in-

dividual escrito, desde que a compensação ocorra 

no período máximo de seis meses, sendo que o 

parágrafo 6º permite a instituição de regime de 

compensação de forma mais ampla, podendo ser 

estabelecido individualmente de forma tácita, en-

tretanto, nesta hipótese a compensação das horas 

deverá ocorrer no mesmo mês.  

Da mesma forma, houve expressa previsão quanto 

ao estabelecimento da jornada em regime de 12 

x 36 (doze horas trabalhadas por trinta e seis de 

descanso), observando o intervalo para refeição e 

descanso ou realizando o seu pagamento de forma 

indenizada, conforme trazido no artigo 59-A da 

CLT, sendo que o salário pactuado neste horário es-

tabelecido abrangerá os descansos semanais remu-

nerados e os feriados trabalhados, assim como as 
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prorrogações do trabalho noturno.  

Evidente que a nova redação da CLT contraria o 

que dispunha anteriormente a já mencionada Sú-

mula 85 do TST, principalmente quanto à validade 

dos regimes de compensação e banco de horas em 

caso de realização de horas extras habituais, con-

siderando como sobrejornada somente o período 

que ultrapassar a jornada constitucional semanal 

de 44 (quarenta e quatro) horas.  

Apesar de a possibilidade de estipulação dos re-

gimes compensatórios por meio de Acordo Indivi-

dual sem a intervenção do Sindicato ser uma faci-

lidade, o tema deve ser tratado com cautela pelas 

empresas, tendo em vista que há grande discussão 

acerca da constitucionalidade dos artigos referidos, 

uma vez que vão de encontro ao inciso XIII do ar-

tigo 7º da Constituição da República, que prevê a 

faculdade de compensação ou redução da jornada 

de trabalho, mediante acordo ou convenção co-

letiva de trabalho, sendo certo que a própria Lei 

13.467/17 estabelece que só terá prevalência pelo 

legislado o que for negociado em acordo ou con-

venção coletiva, mesmo assim, tal previsão não al-

cança o texto constitucional.  

De toda sorte, já havia a possibilidade de estipu-

lação de termos entre as partes antes do advento da 

Reforma Trabalhista, sendo que o artigo 444 da CLT 

já permitia negociações que não fossem contrárias 

às disposições de proteção ao trabalho, contratos 

coletivos e decisões de autoridades competentes.  

Ainda, o tema é sensível no que tange ao regime de 

contratação na modalidade de “teletrabalho”, uma 

vez que as estipulações que vão reger o contrato 

serão negociadas entre as partes, entretanto se 

trata de tema que será abordado em outra edição 

deste informativo.  
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TRABALHISTA EMPRESARIAL

A Medida Provisória n.º 873/2019 (MP n.º 873), 

editada em 1° de março de 2019, surge em um 

contexto que iniciou com a Reforma Trabalhista, 

promulgada pela Lei n.º 13.467/2017, que causou 

grande impacto no mundo jurídico, econômico e 

político trabalhista. 

Dentre tantas alterações, certamente, a que mais 

causou discussões no mundo sindical foi a facultati-

vidade atribuída às contribuições sindicais, antes de 

recolhimento obrigatório, conquanto a nova redação 

do artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) estabeleceu que a contribuição sindical somen-

te poderia ser exigida mediante prévia e expres-

sa autorização das empresas (categoria econômi-

ca) ou dos trabalhadores (categoria profissional).  

 

Como de se esperar, as alterações resultaram em 

pelo menos dezoito ações ajuizadas pelas entida-

des sindicais perante o Supremo Tribunal Federal 

(STF), questionando a constitucionalidade dos arti-

gos 578 e seguintes da CLT, quando, por fim, em 29 

de junho de 2018, o STF, na decisão proferida na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5794, decla-

rou como constitucional a facultatividade atribuída 

às contribuições. 

No entanto, paralelamente às discussões que esta-

vam sendo travadas no Poder Judiciário, no propó-

sito de manter sua fonte de receita a qualquer 

custo, e se valendo do texto legal que, antes da MP 

ora analisada, não continha expressamente a neces-

sidade de autorização INDIVIDUAL dos emprega-

dos, as entidades sindicais passaram a convocar 

assembleias gerais de trabalhadores, a fim de obter 

autorização coletiva para desconto da contribuição 

sindical dos trabalhadores da categoria (sindicali-

zados ou não).  

Referida manobra sindical surtiu efeitos: o texto 

legal (antes da MP) não previa de forma expressa 

que a autorização deveria ser individual (muito 

embora a intenção do legislador fosse clara nesse 

sentido) e muitos juízes de primeira instância, quan-

do instados a se manifestarem sobre a validade das 

assembleias, as ratificavam como meio para obter 

a autorização do desconto em folha de pagamento 

dos empregados, condenando as empresas a fazê-

-lo, sob pena de imposição de multas.  

Foram nessas circunstâncias, de incertezas jurídi-

cas e decisões conflitantes, que a MP n.º 873 foi 

editada para estabelecer de forma expressa que a 

exigência da contribuição sindical somente poderia 

ocorrer de forma prévia, voluntária, INDIVIDUAL e 

expressa: 

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos 

pelos participantes das categorias econômicas ou 

profissionais ou das profissões liberais represen-

tadas pelas referidas entidades serão recolhidas, 

pagas e aplicadas na forma estabelecida neste Capí-

tulo, sob a denominação de contribuição sindical, 

desde que prévia, voluntária, individual e expressa-

mente autorizado pelo empregado. (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 873, de 2019). (Grifamos). 
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Reforçando tal disposição, o parágrafo 2º, do arti-

go 579, da CLT ratificou o Precedente Normativo 

n.º 119, do Tribunal Superior do Trabalho. Dispõe 

o mencionado parágrafo que “é nula a regra ou a 

cláusula normativa que fixar a compulsoriedade 

ou a obrigatoriedade de recolhimento a emprega-

dos ou empregadores, sem observância do disposto 

neste artigo, ainda que referendada por negociação 

coletiva, assembleia-geral ou outro meio previsto 

no estatuto da entidade”. (Grifamos). 

A MP n.º 873 representa, assim, a medida derradei-

ra contra as manobras sindicais para obtenção da 

contribuição sindical dos trabalhadores por meio 

de assembleias gerais ou outras aprovações reali-

zadas coletivamente. 

A MP n.º 873 também trouxe novos procedimentos 

quanto à forma de recolhimento, que, tradicional-

mente feito mediante desconto da folha de paga-

mento e repasse ao sindicato pelo empregador, 

agora deverá ser realizado pelo próprio trabalha-

dor, que, se assim autorizar, receberá o boleto pelo 

sindicato para que faça o pagamento.  

A MP n.º 873 prevê que o trabalhador que autorizar 

o desconto receberá o boleto em sua residência e, 

na impossibilidade, a notificação com o boleto será 

enviada à empresa. 

As empresas devem estar atentas, portanto, pois 

não devem mais efetuar descontos de seus empre-

gados a título de contribuição sindical, ainda que 

eles assim autorizem, pois o pagamento agora é de 

exclusiva responsabilidade do trabalhador.  

Diante da novidade, é esperado que os sindica-

tos busquem meios para facilitar a comunicação 

com os empregados e a obtenção das autorizações 

para cobrança da contribuição sindical, pelo que 

as empresas devem estar aptas para repassar os 

comunicados das entidades sindicais, responder 

a eventuais notificações destas e, se necessário, 

esclarecer dúvidas de seus empregados quanto ao 

novo procedimento. 
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O Projeto de Lei nº 10.736/2018, apresentado pelo 

deputado federal Carlos Bezerra (MDB/MT), quer 

acrescentar um artigo à Lei das Sociedades Anôni-

mas possibilitando a atribuição de voto plural a uma 

única classe de ações. Atualmente o projeto aguarda 

parecer do relator na Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS).  

Caso aprovado, será alterado o artigo 16 da Lei das 

Sociedades Anônimas, com a inclusão de um inciso 

sobre a atribuição do voto plural a uma classe de 

ações, e, ainda, será acrescido o artigo 110-A, que 

detalhará a aplicação do voto plural.  

O artigo 110-A autorizará que seja atribuído o voto 

plural a uma classe de ações ordinárias de uma com-

panhia fechada, sendo que a vigência do voto não 

poderá exceder 3 (três) anos, permitida uma única 

prorrogação por igual período.  

A criação dessa classe de ações e a consequente 

atribuição de voto plural deverão ser aprovadas em 

Assembleia Geral especialmente convocada e com 

quórum de aprovação de mais da metade das ações 

ordinárias em circulação, não computados os votos 

dos titulares das ações às quais o voto plural poderá 

ser atribuído. 

 A redação do artigo prevê que, caso o voto plural 

seja conferido a ações detidas por empreendedor 

ou fundador da companhia, fica facultado que a sua 

vigência seja condicionada ao término da execução 

do plano de negócios contratado, não podendo ex-

ceder o prazo máximo de 6 (seis) anos.  

1 Expressão retirada da Justificação apresentada com o Projeto de Lei nº 10.736/2018 em 14 de agosto de
2018.



Ainda, o artigo dispõe que, após o fim da vigência, 

as ações voltam a ter apenas 1 (um) voto nas delibe-

rações em assembleias gerais e garante que o voto 

plural permaneça em vigor mesmo se a companhia 

passar a ser negociada em bolsa de valor ou merca-

do de balcão organizado.  

A justificação do deputado Carlos Bezerra baseia-

-se no fato de que o direito brasileiro já permite a 

separação entre os direitos econômicos e políticos 

por meio do uso das ações preferenciais, estruturas 

piramidais e de propriedade cruzada, portanto, não 

faz sentido não autorizar o voto plural, que seria a 

maneira mais transparente de assegurar o controle 

acionário, já que diversas empresas brasileiras re-

correm a uma “intricada engenharia societária”1 para 

manter o poder nas mãos de determinado acionista 

minoritário.  

O Brasil adota desde 1940 a regra “uma ação, um 

voto”, ou seja, a proporcionalidade entre capital 

investido e controle societário sempre é preserva-

da. Com a mudança proposta na lei, uma classe de 

ações poderá ter mais de um voto, o que asseguraria 

que “acionistas-chave” permaneçam no controle da 

companhia mesmo depois de um IPO (Inicial Public 

Offering ou oferta pública inicial) ou entrada de um 

investidor. 

Para Bezerra isso gera confiança para ambos os la-

dos, os acionistas fundadores garantem sua posição 

e os novos investidores têm a certeza da continuida-

de do padrão gerencial da companhia.  

Na justificação do projeto de lei é mencionado que 

esse sistema já é usado em muitos países, como Ar-

gentina, Holanda, Suécia, Dinamarca, EUA, França e 

Itália, e, ainda, por empresas como Google, Linkedin, 

Facebook, Snapchat e Alibaba, companhias em que 

o voto do fundador chega a valer 150 vezes o de 

novos investidores. Importante ressaltar a diferença 

entre o voto plural proposto no projeto e o voto múl-

tiplo já autorizado na Lei das Sociedades Anônimas 

em seu artigo 141.

O voto múltiplo visa a dar maior participação aos 

acionistas minoritários na escolha dos membros do 

Conselho de Administração da companhia. A cada 

ação é atribuído o número de votos corresponden-

tes ao número de vagas para membros do Conselho, 

podendo os acionistas concentrá-los em apenas um 

candidato ou não.

O voto múltiplo pode estar determinado no estatuto 

social da companhia e, uma vez instituído, sempre 

deverá ser usado na eleição de membros do Conse-

lho de Administração. Na omissão do estatuto, po-

derá ser solicitado por acionistas que representem 

no mínimo um décimo do capital social votante, com 

antecedência de 48 horas da realização da assem-

bleia.
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Superada a concepção acerca da proeminência de um 

Estado hábil e persecutório da plena satisfação, por 

si, de todas as demandas sociais, atualmente o que se 

tem é a visão justamente contrária: a do Estado não 

executor, mas sim gerente, mantendo sob sua égide 

a titularidade dos serviços públicos, mas delegando 

suas execuções para aqueles particulares que melhor 

se apresentarem para a função. 

O relevo e a evolução para esse novo estágio de ge-

renciamento das utilidades públicas advém da con-

vergência entre dois fatores primordiais: a responsa-

bilidade primordial do Estado Democrático de Direito 

em garantir a efetividade dos direitos fundamentais 

preconizados na Constituição e o reconhecimento, 

pela população e pelo Estado, da ineficiência deste 

último para com o atendimento direto e autônomo de 

muitos serviços públicos, seja esta uma insuficiência 

financeira, técnica, ou de capital humano1. 

Em especial nos países de capitalismo dependente, 

nos quais se apresentam os maiores déficits de infra-

estrutura nos mais variados setores, essa insuficiên-

cia de recursos é mais acentuada. Não obstante, como 

discorrera o economista alemão Albert Hirschman², a 

infraestrutura é o capital básico, nuclear para o de-

senvolvimento de outros setores – primário, indústria 

e serviços –, que não conseguem se desenvolver sem 

as condições necessárias para ver florescer a es-

trutura produtiva do país. 

Todavia, em cenários de contínuas crises fiscais e 

econômicas, incrementadas pela instabilidade po-

lítica que ainda se perpetua com o novo governo, 

como obter as condições necessárias ao fomento 

dos setores da economia contando tão somente 

com know-how do setor público, permeado pelas 

amarras da burocracia e, muitas vezes, da própria 

legislação? 

Em função de tal conjuntura, progressivamente o 

modelo tradicional de obras públicas, no qual o 

setor público permanece responsável pelo finan-

ciamento e pela operação dos projetos de infraes-

trutura, vem perdendo espaço, durante os últimos 

anos, para os modelos de concessões e Parcerias 

Público-Privadas (PPPs), permitindo agregar o fi-

nanciamento e a operação do projeto sob a respon-

sabilidade do parceiro privado, que, pela própria 

prática negocial cotidiana, detém conhecimentos 

técnicos mais profundos e meios financeiros mais 

livres para apresentar e estruturar determinados 

empreendimentos complexos e eficientes. 

Diante da complexidade da contratação por meio 

de concessões, estas modalidades requerem do 

1 VIEIRA, Livia Wanderley de Barros Maia; GAROFANO, Rafael Roque. Procedimentos
de Manifestação de Interesse (PMI) e de Propostas Não Solicitadas (PNS): os riscos e
os desafios da contratação na sequência de cooperação da iniciativa privada. Revista
Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 1, n. 2, p. 183-211,
jul./dez. 2012.
2 Hirschman, Albert O. The Strategy of Economic Development. New
Haven: Yale University Press, 1958.
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2 Hirschman, Albert O. The Strategy of Economic Development. New
Haven: Yale University Press, 1958.

Poder Público a capacidade de estruturar projetos 

e apresentar contratos que permitam ao Estado in-

centivar a participação eficiente da iniciativa pri-

vada para a satisfação de demandas de interesse 

público.   

A estruturação dessas concessões pressupõe um 

trabalho técnico e aprofundado a respeito da via-

bilidade das obras e serviços que serão eventu-

almente concedidos ao particular contratado, de 

modo a implicar na produção de diversos estudos 

para avaliar referida viabilidade do projeto, po-

dendo ser feitos através do desenvolvimento de 

expertise interna do governo em infraestrutura; 

da contratação de consultores externos que dete-

nham tal expertise; ou por meio de Procedimentos 

de Manifestação de Interesse (PMI) e Manifesta-

ções de Interesse Privado (MIP). 

Enquanto as duas primeiras possibilidades ofer-

tadas pressupõem a contratação de servidores 

especializados nas mais variadas técnicas ou o 

dispêndio de grande volume de recursos com a 

contratação de consultorias externas para cada 

empreendimento a ser estudado, o PMI é uma 

oportunidade benéfica para todos: Administração, 

empresas particulares e sociedade civil3. 

Isto porque pode-se afirmar de modo coloquial 

que o PMI corresponde à semente plantada pelo 

Governo, mas que somente terá condições de ger-

minar sob os insumos da iniciativa privada. 

Não há vinculação ou mesmo obrigação por par-

te do Poder Público, mas se expõe como um ins-

trumento capaz de reunir dados e projetos sem o 

comprometimento do orçamento público através 

da oferta aos particulares da apresentação de pro-

postas atraentes e lucrativas, diminuindo os riscos 

de se custear projetos inviáveis e ineficientes para 

a população, mas que teriam sido implementados 

caso estruturados por agentes incapacitados para 

tal.  

É por meio do PMI que se permite ao setor privado a 

elaboração de estudos técnicos, ambientais, econômi-

cos, jurídicos ou de engenharia, para que se desenvol-

va o projeto inicialmente planejado para atender ao 

interesse social. 

Dessa forma, além da função de orientar a participa-

ção de particulares na estruturação dos empreendi-

mentos, o PMI permite à Administração desenvolver-

-se internamente ao agregar conhecimento por meio 

dos trabalhos apresentados pela iniciativa privada, 

consubstanciando-se em meio de diminuição da assi-

metria de informações que tipicamente assola a Ad-

ministração de países e regiões subdesenvolvidos. 

Nesse sentido caminha o artigo 8° do Decreto Fede-

ral n° 8.428/2015 ao dispor sobre a maior interface 

e flexibilidade de diálogo na modalidade do PMI, afir-

mando que a Administração “poderá realizar reuniões 

com a pessoa autorizada e quaisquer interessados na 

realização de chamamento público, sempre que en-

tender que possam contribuir para a melhor compre-

ensão do objeto e para a obtenção de projetos, levan-

tamentos, investigações e estudos mais adequados 

aos empreendimentos”. 

Ainda, o mesmo texto legal prevê a possibilidade de 

contratação de terceiros pelo proponente e a possi-

bilidade deste se associar a outros interessados para 

a apresentação de estudos e levantamentos a serem 

aproveitados pelo Poder Público na medida do aten-

dimento aos requisitos inicialmente requeridos pelo 

respectivo Poder Concedente, observando-se a pro-

porção da repartição do eventual valor devido a título 

de ressarcimento. 

Isto porque, uma vez apresentados os estudos, os 

mesmos serão objeto de análise para eventual es-

colha, como a modelagem de estruturação e imple-

mentação do projeto planejado, sendo ressarcido o 

particular cujo projeto fora capaz de contribuir com o 

empreendimento objeto da licitação a ser instaurada.  
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É valorizado o investimento empenhado pelo par-

ticular em todas as suas investigações que, porven-

tura, contribuíram para a consecução do projeto.

Busca-se incentivar e privilegiar a eficiência do 

projeto por meio do reconhecimento do apoio do 

possível parceiro privado que, por sua vez, terá a 

oportunidade de melhor dialogar com a Adminis-

tração com o intuito de compreender o escopo e 

moldar o projeto conforme sua viabilidade econô-

mica e as efetivas demandas sociais. 

Neste momento demonstra-se crucial a compreen-

são acerca de todas as possibilidades que podem 

se concretizar com o assessoramento adequado das 

empresas interessadas em participar dos chama-

mentos públicos trazidos pelo Governo, de modo a 

apresentarem estudos operacionais e juridicamen-

te viáveis, bem como economicamente vantajosos, 

em prol do fomento do mercado de infraestrutura e 

fortalecimento do setor. 

No Estado de São Paulo, a regulamentação do PMI 

se dá por meio do Decreto Estadual n° 61.371/2015, 

que disciplina não apenas o aproveitamento de es-

tudos realizados em função do chamamento públi-

co por parte da Administração, mas também aque-

les ofertados de modo espontâneo pelo particular.  

Em linhas gerais, as regras se assemelham ao 

procedimento definido pelo Decreto Federal n° 

8.428/2015 e buscam trazer também para as con-

tratações estaduais os bons frutos percebidos pela 

implementação dessa modelagem a nível Federal, 

como no chamamento público ofertado em 27 de 

fevereiro de 2019 pelo Governo do Estado e o Mu-

nicípio de São Paulo. 

Como publicado no Diário Oficial do Estado, a in-

tenção é que sejam realizados estudos capazes de 

fornecer a modelagem para a concessão adminis-

trativa das Marginais do Tietê e do Pinheiros, as-

sim como do trecho urbano da Rodovia Raposo Ta-

vares, a ser realizada até o início do próximo ano. 

Percebe-se que a lógica do desenvolvimento regio-

nal está igualmente conectada à noção de parceria 

entre a titularidade do serviço público pertencen-

te à Administração e o demandado pela sociedade 

com o conhecimento e o capital oriundos da inicia-

tiva privada, gerando não apenas oportunidades 

negociais para empresas do setor, como uma maior 

possibilidade de fortalecimento da infraestrutura 

em todo o país.
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Em inédita manifestação da Primeira Turma do Supe-

rior Tribunal de Justiça (STJ), no último dia 1º de março 

de 2019, restou reconhecida a obrigatoriedade de ins-

tauração de Incidente de Desconsideração de Persona-

lidade Jurídica (IDPJ) na hipótese de redirecionamento 

de execução fiscal à pessoa de um mesmo grupo econô-

mico.  

Como se sabe, com o advento do novo Código Civil de 

2015, o art. 134¹ trouxe ao nosso ordenamento uma 

modalidade de intervenção de terceiros que permite, 

incidentalmente ao processo, desconsiderar a persona-

lidade jurídica e, desse modo, responsabilizar pessoal-

mente o integrante da pessoa jurídica (sócio ou admi-

nistrador) nos casos em que a lei o autoriza - o IDPJ. 

De lá pra cá, os contribuintes vêm enfrentado diversos 

embates na justiça, a fim de que o IDPJ também seja 

aplicado às Execuções Fiscais (regidas conforme a Lei 

n. 9.830/1980), em que a desconsideração da perso-

nalidade das pessoas jurídicas, pleiteada por um mero 

requerimento do Fisco nos próprios autos, é concedida 

quando presentes certos requisitos legais de ordem 

formal. 

Dentre tais condições, destacamos uma: a necessidade 

de o Fisco apontar o nome das pessoas físicas ou ju-

rídicas na qualidade de corresponsáveis pelo adim-

plemento do débito na Certidão de Dívida Ativa (CDA), 

título executivo extrajudicial que lastreia a Execução 

Fiscal.  

A partir de tal pressuposto, foram travadas discussões 

quanto à presunção relativa da legitimidade da CDA. O 

tema foi julgado pelo STJ há muitos anos, de modo que 

restou pacificado o entendimento de que a Execução 

Fiscal poderá ser legitimamente redirecionada a um cor-

responsável, desde que seu nome conste na CDA e lhe 

seja garantido o direito ao contraditório, via Embargos. 

Ocorre que, na ânsia de arrecadar, o que vinha se no-

tando, por parte do Fisco, era uma tentativa de atribuir 

a chamada responsabilidade solidária pelo indébito às 

empresas que compõem o grupo econômico do con-

tribuinte originário, sem a observância dos requisitos 

formais para tanto (indicação do nome em CDA, por 

exemplo). Somado a isso, com as alterações legislativas 

do Código de Processo Civil, os contribuintes passaram 

a pleitear pela aplicação do IDPJ também às Execuções 

Fiscais – coadunando com sua legislação específica de 

regência. 

Especificamente no caso recentemente julgado pela 

Primeira Turma do STJ e ora em comento, a empresa 

Agroindustrial Irmão Dalla Costa Ltda., que comercializa 

produtos bovinos, suínos e avícolas, interpôs o Recurso 

Especial n. 1.775.269-PR para que fosse reconhecida a 

necessidade de o Fisco instaurar o IDPJ antes de redire-

cionar o executivo fiscal originário a outras empresas 

do grupo. 

No caso em tela, o argumento ganhou ainda mais força 

pelo fato de que, à época da ocorrência dos fatos gera-

dores, as demais pessoas jurídicas que compõem atu-

almente o grupo econômico, para as quais o Fisco pre-

tendeu atribuir responsabilidade pelos débitos, sequer 

existiam. 

A PGFN se posicionou de forma contrária à aplicabi-

lidade do IDPJ à Execução Fiscal sob o argumento de 

que, uma vez instaurado, a ação de cobrança ficaria sus-

pensa, além do fato de que o contribuinte poderia rea-

lizar sua defesa com produção de provas e sem a prévia 

apresentação de garantia da execução – facilitando uma 

eventual fraude à Execução. 

Ao julgar o caso, a 1ª Turma não só decidiu de forma 

absolutamente favorável à Empresa para determinar a 

instauração do IDPJ antes de redirecionar a Execução 

1 “Art. 134.  O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1 o  A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2 o  Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na
petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3 o  A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2 o .
§ 4 o  O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica.”

TRIBUTÁRIO
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Fiscal ao grupo econômico, como discorreu sobre di-

versos aspectos relevantes que permeiam a responsa-

bilidade tributária. 

Os Ministros afirmaram que a pessoa jurídica que não 

estiver devidamente identificada no ato do lançamento 

(emissão da CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses 

de que tratam os artigos 134 e 135 do CTN2, não po-

derá ter a Execução redirecionada contra si, porquanto 

deve estar comprovado o efetivo desvio de finalidade 

ou a confusão patrimonial das sociedades, conforme 

determina o art. 50 do Código Civil - hipótese em que o 

STJ já decidiu que cabe o IDPJ. 

Ademais, o mero fato de uma dada pessoa jurídica in-

tegrar o grupo econômico, por si só, não a torna res-

ponsável pelos tributos inadimplidos por outros. A 

responsabilidade solidária deverá demonstrar que as 

empresas compartilham o interesse jurídico comum 

com o contribuinte. Diz-se interesse jurídico, porquanto 

a pessoa solidária é aquela que participa da ocorrência 

do fato gerador em si e não necessariamente tem in-

teresse econômico sobre a operação que dele advém. 

Por fim, vale mencionar que contra a referida decisão 

ainda cabe recurso de Embargos de Declaração por 

parte da PGFN. De qualquer maneira, o posicionamento 

sinaliza uma postura positiva aos contribuintes, que 

poderão se valer de eventuais irregularidades na com-

posição da CDA/Execução Fiscal para resguardarem o 

patrimônio de outras empresas de um mesmo grupo 

econômico, via impugnação de IDPJ.   
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FAMÍLIA

STJ DECIDE SE A BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVE COMPREENDER 
A PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS DO ALIMENTANTE 

camilarca@tostoadv.com

CAMILA CARNIER

¹ Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5794

elisang@tostoadv.com

ELISA GAZAL

Nos casos de pagamento de pensão alimentícia 

devida aos filhos menores, havia uma celeuma ju-

rídica acerca da compreensão ou não da Partici-

pação de Lucros e Resultados do Alimentante em 

sua base de cálculo. 

Em boletim do mês de novembro de 2018, tra-

tou-se desta polêmica e, finalmente, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou a questão em feve-

reiro deste ano. 

Assim, a Terceira Turma do STJ entendeu que, nos 

casos em que os alimentos forem arbitrados com 

base em percentagem dos vencimentos do Alimen-

tante, a Participação nos Lucros e Resultados não 

compõe a base de cálculo da pensão alimentícia, 

por entender que se trata de verba de natureza 

indenizatória, não compondo a remuneração habi-

tual do trabalhador. 

O entendimento é acertado porquanto evi-

tará eventuais enriquecimentos sem causa no 

futuro, obtidos através de valores que têm 

a função de incentivar e estimular os tra-

balhadores, não compondo a renda salarial.  

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça admitiu 

como exceção casos em que as necessidades do 

Alimentando não são supridas através do valor fi-

xado como pensão mensal, devendo, neste caso, a 

pensão ser otimizada pela PLR.  

Diante de tal entendimento, o STJ acaba por acolher 

o princípio basilar da fixação dos Alimentos, que é 

de se aferir as reais possibilidades do Alimentante 

versus as efetivas necessidades de quem recebe, 

em observância à razoabilidade. Eis que se de fato 

o Alimentando possui necessidades que podem ser 

supridas pela participação dos lucros do Alimen-

tante, é de rigor que seja esta renda suplementar 

destinada ao cumprimento alimentar. 

O julgamento da questão pelo STJ traz a segu-

rança jurídica necessária para tais casos, os quais 

sempre causaram celeuma na comunidade jurídica, 

de modo que a questão está finalmente pacificada, 

devendo-se respeitar cada caso concreto e suas 

particularidades. 
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Ao se realizar a aquisição de qualquer bem, nota-

damente aqueles de elevado valor, mister se rea-

lize a adequada due dilligence, a fim de se apurar o 

risco de eventuais contestações de sua existência, 

validade ou eficácia. 

Nessa seara, releva o risco da caracterização de 

fraude a credores, além de outros que não serão 

objeto deste pequeno estudo, o que importaria na 

perda do patrimônio adquirido a favor do(s) cre-

dor(es) que demandasse(m) a anulabilidade do ne-

gócio jurídico realizado, 

Como é cediço, o instituto da fraude a credores, 

na parte que ora nos interessa, está disciplinado 

no art. 159 do Código Civil (“CC”), o qual deter-

mina que serão “anuláveis os contratos onerosos 

do devedor insolvente, quando a insolvência for 

notória, ou houver motivo para ser conhecida do 

outro contratante”, prevendo, por sua vez, o § 2º, 

do art. 158, do CC, que tal demanda somente po-

derá ser proposta pelos credores que já o eram ao 

tempo dos atos cuja anulação se pretenderia. 

Em complemento a isto, prevê o art. 178 do CC que 

é de quatro anos o prazo de decadência para plei-

tear-se a anulação do negócio jurídico, contados, 

na hipótese de fraude contra credores, do dia em 

que se realizou o negócio jurídico (inciso II).  

Quanto aos atos anuláveis, convém se fixar, ainda, 

que, a teor do art. 177 do CC, as anulabilidades – 

dentre as quais se inclui a fraude a credores - não 

têm efeito antes de julgada a ação própria, nem se 

pronunciam de ofício, sendo que somente os inte-

ressados podem alegá-la, aproveitando exclusiva-

mente aos que isso fizerem. 

Do exposto, pode-se concluir que são requisitos da 

ação anulatória, por fraude a credores: 

a) Que haja prejuízo para o credor quirografário, 

isto é, que o negócio tenha levado o devedor a in-

solvência (evento damni); 

b) Que o adquirente do bem, na alienação a título 

oneroso, tenha conhecimento, ou que possa ter 

tido, de que a alienação levada a efeito poderia 

redundar na insolvência do alienante; 

c) Que o crédito seja quirografário, e 

d) Que haja anterioridade do crédito (o credor já o 

era à época em que foi celebrado o negócio). 

De todos esses requisitos, releva notar as dificul-

dades de se precaver contra a alegação de que o 

adquirente do bem tenha tido, ou poderia ter tido, 

conhecimento de que a alienação levada a efeito 

poderia redundar na insolvência do alienante. 

Nessa hipótese, pouco ajudaria que, no caso de 

imóveis, a certidão expedida pelo competente car-

tório de registro de imóveis não revelasse a exis-

tência de ônus ou gravames sobre ele. Seria neces-

sária uma due dilligence completa sobre a vida e 

os negócios do alienante. 

A lei brasileira, ao contrário de outras legislações, 

dispensa a existência de animus nocendi por parte 
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do alienante, isto é, o propósito 

de causar dano a seus credores, 

e do concilium fraudis (conluio, 

união para fraudar) entre o alie-

nante e o terceiro adquirente, 

mas, por outro lado, exige a de-

monstração da scientia fraudis, 

ou seja, se, de fato, havia ou 

deveria haver o conhecimento, 

pelo terceiro adquirente, de que 

tal alienação era feita por pessoa 

já insolvente, ou que dela po-

deria redundar a insolvência do 

alienante. 

No Recurso Especial nº 

1.294.462-GO, datado de 20 de 

março de 2018, a 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, 

após ressaltar que “a lei se sa-

tisfaz com a notoriedade da in-

solvência ou com a mera exis-

tência de motivos para que esta 

seja conhecida pelo terceiro”, 

fixou importantes standards de 

conduta que ajudam a demons-

trar, ou não, a existência de 

scientia fraudis por parte do ter-

ceiro adquirente, a saber: 

Como agentes dessa operação 

econômica, exige-se, daqueles 

que figuram nos polos da relação 

jurídica contratual, que atuem de 

forma diligente com relação aos 

seus próprios interesses, isto 

é, que atuem em conformidade 

com o standard médio do bonus 

pater familias, máxime em se 

tratando de relação jurídica pa-

ritária que representa a veste 

jurídica formal de operação eco-

nômica de grande porte. 

Se em qualquer operação eco-

nômica espera-se, dos agentes 

envolvidos, em atenção ao prin-

cípio da boa-fé objetiva, atuação 

ativa e proba, quanto mais em 

negócios jurídicos que revestem 

operações econômicas de vulto, 

como é o caso dos autos. 

Assim, era razoável se esperar 

do terceiro adquirente, [...] 

que, ao celebrar o contrato de 

compra e venda milionário, to-

masse as cautelas normais, atu-

ando no sentido de se informar 

a respeito da situação econô-

mico-financeira do vendedor, 

sendo tal comportamento o que 

licitamente se espera de qual-

quer agente econômico diligente 

com seus próprios negócios. Se, 

por negligência, não tomou as 

cautelas necessárias, é razoável 

que se presuma tivesse conhe-

cimento do estado financeiro 

do devedor, atuando, pois, com 

scientia fraudis. 

Ademais, cumpre consignar que, 

conforme atestado pela Corte 

de origem, ao tempo da venda, 

[alienantes] encontravam-se in-

solventes e com todos os seus 

imóveis hipotecados (fl. 1534), 

de modo que, no caso em tela, 

a atitude diligente, que se espe-

rava de [terceiro adquirente], re-

vestia-se de ainda maior simpli-

cidade, porquanto bastaria mera 

consulta cartorária para que to-

masse ciência inequívoca da si-

tuação de penúria econômica de 

seus contratantes. 

Em outras palavras, não bas-

tasse ser seu dever atuar de ma-

neira ativa e proba na condução 

de seus próprios negócios, ve-

rificando e comprovando a real 

situação financeira daquele com 

quem ia entabular negócio jurí-

dico milionário, [...] [o] terceiro 

adquirente, poderia ter se desin-

cumbido de tal mister por meio 

de simples e ordinária consulta 

cartorária, o que, no entanto, 

surpreendentemente não o fez. 

Por outro lado, também causa 

espécie o fato de os recorridos, 

[...] terem adquirido o imóvel em 

questão por cerca de 1/3 (um 

terço) do valor pelo qual este 

havia sido adquirido há cerca de 

1 (um mês) por [...], sem que tal 

fato lhes despertasse qualquer 

apreensão. Com efeito, qualquer 

comprador minimamente dili-

gente se retrairia diante de um 

quadro de notória disparidade 

de valores como este, acaute-

lando-se de eventuais irregula-

ridades que pudessem existir na 

transação. 

No que diz respeito à notorie-

dade da insolvência, exigida, al-

ternativamente, pelo art. 107 do 

CC/1916 para a caracterização 

da fraude contra credores, é 

possível inferi-la da existência 

de protesto de títulos, do ajui-

zamento de ações de execução 

contra o devedor e de outras cir-

cunstâncias que denotem a situ-

ação de penúria financeira. 

No caso em tela, sem embargo de 

outras peculiaridades que serão 

abordadas, a existência, con-

forme consignado pelo Tribunal 

a quo, do gravame hipotecário 

sobre todos os bens do devedor, 

corrobora a notoriedade de sua 

insolvência, máxime diante da 

publicidade promovida pelo re-

gistro imobiliário. 
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Impende ressaltar, ademais, que a doutrina aponta 

uma série de circunstâncias que permitem pre-

sumir que o estado de insolvência do devedor 

era conhecido, restando caracterizada, portanto, 

e desde que preenchidos os demais requisitos, a 

fraude contra credores. 

Nesse sentido, os contratos presumem-se fraudu-

lentos quando estiver presente, entre outras cir-

cunstâncias: a) a clandestinidade do ato; b) a con-

tinuação dos bens alienados na posse do devedor 

quando, segundo a natureza do ato, deviam passar 

ao terceiro; c) a falta de causa; d) o parentesco ou 

a afinidade entre o devedor e o terceiro; e) o preço 

vil; f) a alienação de todos os bens; g) a multiplici-

dade de atos praticados para encobrir a verdade. 

Consoante se vê do citado V. Acórdão, exige-se 

do adquirente, a fim de demonstrar que se desin-

cumbiu de seu ônus de scientia fraudis, o cumpri-

mento do standard médio de conduta do bonus 

pater familias, atuando dentro dos padrões exi-

gidos pelo princípio da boa-fé objetiva, que exige 

uma atuação ativa e proba da pessoa na condução 

de seus negócios, adotando as cautelas normais, 

atuando no sentido de se informar a respeito da 

situação econômico-financeira do alienante do 

bem. O gravame hipotecário sobre todos os bens 

do alienante corrobora a notoriedade de sua insol-

vência, máxime diante da publicidade promovida 

pelo registro imobiliário. 

A prática de preço inexplicavelmente baixo no ne-

gócio também se revela em indício da insolvência 

do alienante, a ele se acrescendo o protesto de tí-

tulos, o ajuizamento de ações de execução contra o 

alienante etc., presumindo-se fraudulentas, dentre 

outras circunstâncias: a) a clandestinidade do ato; 

b) a continuação dos bens alienados na posse do 

devedor quando, segundo a natureza do ato, de-

veriam passar ao terceiro; c) a falta de causa; d) 

o parentesco ou a afinidade entre o devedor e o 

terceiro; e) o preço vil; f) a alienação de todos os 

bens do devedor/alienante; g) a multiplicidade de 

atos praticados para encobrir a verdade. 

Deve-se observar, por fim, que a observância, ou 

não, desses standards de conduta poderão indicar 

o sucesso, ou insucesso, de eventual demanda, 

a depender da situação em que se encontrar o 

cliente: credor ou terceiro adquirente. 
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O mercado financeiro está em cres-

cente transformação, vez que a 

tecnologia associada aos assuntos 

financeiros ganhou força nos úl-

timos tempos e proporcionou in-

tensa revolução nesse ramo de 

atuação em todo o mundo. 

Com base nisso, surgiram as Fin-

techs, cujo termo significa a co-

nexão de financial (financeiro) 

com technology (tecnologia), e 

nada mais são que startups que 

promovem inovações tecnológicas 

nos mais diversos serviços pres-

tados exclusivamente por Institui-

ções Financeiras. 

No Brasil, temos uma crescente 

constante de fintechs da modali-

dade de crédito, estas que operam 

empréstimos no mercado, subdi-

vididas em Instituições que con-

cedem e intermedeiam. Ambas 

possuem como ponto principal a 

utilização de plataforma eletrô-

nica e adotam o tipo societário de 

Sociedade Anônima, com capital 

social mínimo integralizado de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais). 

A Resolução do Conselho Mone-

tário Nacional (CMN) nº 4.656, de 

26 de abril de 2018, as denomina 

de SCD – Sociedade de Crédito Di-

reto e SEP – Sociedade de Emprés-

timo entre Pessoas. A primeira 

(SCD) utiliza capital próprio, ofere-

cendo operações de empréstimos, 

financiamentos e aquisição de di-

reitos creditórios. 

Já a segunda (SEP) atua como in-

termediadora, através da qual co-

necta interessados em oferecer e/

ou obter empréstimos e financia-

mentos para realizarem os negó-

cios, ou seja, a operação é reali-

zada de pessoa a pessoa. 

Em abril de 2018, disponibilizou 

o Banco Central do Brasil (BACEN) 

as Resoluções nº 4.656/2018 e 

nº 4.657/2018, editadas e apro-

vadas pelo CMN, que passaram a 

denominar as fintechs de crédito 

como Instituições Financeiras, vez 

que anteriormente à aprovação 

da resolução atuavam apenas 

como correspondentes bancários, 

praticando suas atividades vin-

culadas às Instituições Bancárias 

já regulamentadas pelo BACEN.  

Em que pese as mais diversas impo-

sições e inseguranças jurídicas em 

algumas esferas, como o do regime 

de tributação, a regulação possui 

vantagens e ótimas perspectivas 

mercadológicas, pois resulta em 

incentivos aos Investidores que 

apostam neste tipo de mercado.   
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Além disso, patente que com normatização das fintechs de 

crédito intensifica-se a competição deste ramo, o que por  

si só promove redução das taxas de juros e, consequen-

temente, aumenta a procura dos serviços pelos clientes, 

aquecendo o mercado e elevando o poder de compra.  

Com base no cenário atual, em razão da tecnologia apre-

sentada pelas startups, culminou-se na desburocrati-

zação dos serviços bancários tradicionais, na redução de 

custos e satisfação dos clientes pelos serviços prestados, 

mas, principalmente, no aumento da segurança e confe-

rência de dados, evitando riscos a todos os envolvidos.   

Tais inovações impulsionaram verdadeira revolução 

no mercado financeiro atual, mobilizando as grandes 

Instituições Financeiras a serem parceiras das star-

tups voltadas ao ramo bancário, unindo a tecnologia 

aos serviços tradicionalmente prestados e, mais do 

que isso, desenvolvendo projetos voltados ao incen-

tivo de empreendedores, que possuem como principal 

tema o desenvolvimento de tecnologias e aprimora-

mento de grandes ideias. 

Trata-se genuinamente da união entre a incontestável 

expertise das Instituições Financeiras convencionais 

e a tecnologia desenvolvida a fim de modernizar a 

atuação e simplificar com a segurança necessária. 

A título de exemplo, temos o recente programa OPP 

anunciado pelo novo Banco em operação no Brasil, o 

C6 Bank, que tem como desafio “criar um ambiente de 

oportunidades para entregar o inesperado e facilitar 

o dia a dia dos nossos clientes." 1, o que nada mais é 

do que o apoio à inovação e potencialização de ideias 

que promovam benefícios a curto e longo prazo aos 

clientes e à Instituição de forma geral 

O programa na forma anunciada promete dedicação 

e atenção pelos executivos do C6 Bank, a fim de ala-

vancar os projetos inicialmente selecionados, ofe-

recendo marketplace, capacitação, ambiente de tra-

balho e mentoria de qualidade. 

Ao final do cronograma de trabalho preestabelecido 

de seis meses, os empreendedores apresentarão a 

evolução de suas ideias e aperfeiçoamento dos pro-

jetos aos executivos, investidores e experts do mer-

cado, com intuito de realizar conexões e receberem 

feedbacks. 

Não tão somente o C6 Bank promoveu tal projeto, mas 

também Instituições Bancárias como o Banco Fibra2, 

que mantém o seu tradicionalismo herdado desde sua 

origem industrial e atrelado ao perfil empreendedor, 

fomentando o crescimento e desenvolvimento das 

mais diversas empresas pelo Brasil. 

Ora, diante deste cenário, patente à revolução posi-

tiva que ocorre no mercado financeiro, as expertises 

da tradição se unem, geralmente, aos jovens empre-

endedores aquecidos de ideias pautadas na inovação, 

segurança e agilidade, promovendo resultados extra-

ordinários no mundo todo. 

É de se convir, portanto, que não se trata de extinção 

dos modelos antigos, mas, sim, da renovação e aper-

feiçoamento, que motiva a todos a pensarem grande 

e sonharem alto, em busca da obtenção de resultados 

revolucionários.
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CÍVEL

 HONRA EMPRESARIAL: BEM JURÍDICO TUTELÁVEL 

carlosfd@tostoadv.com

CARLOS D’AVILA

thyagorc@tostoadv.com 

THYAGO RODRIGO

1. Conceito de honra empresarial

 

Como se sabe, a inscrição da sociedade empresária 

junto ao Registro Público de Empresas Mercantis dá 

ensejo ao início de sua personalidade jurídica, oca-

sião em que chama a seu favor todo o arcabouço jurí-

dico hábil a tutelar os direitos por ela ensejados. 

Daí falar-se que, nos termos do artigo 52 do Código 

Civil, “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a 

proteção dos direitos da personalidade”, tais como à 

imagem, ao nome, ao segredo profissional e às suas 

comunicações em âmbito interno e externo e à sua 

boa reputação, também compreendida como sua 

honra empresarial, de natureza eminentemente obje-

tiva, objeto deste singelo estudo. 

Maria Helena Diniz1, ao tratar dos referidos direitos 

de personalidade atribuídos à pessoa jurídica pelo 

Código Civil, assenta que: 

As pessoas jurídicas têm direito de personalidade, 

como o direito ao nome, à marca, à honra objetiva 

(RT, 776:195), à imagem, ao segredo, à boa reputação 

etc., por serem entes dotados de personalidade pelo 

ordenamento jurídico-positivo, e podem sofrer dano 

moral (STJ, Súmula 227). [...] Tais direitos lhe são re-

conhecidos no mesmo instante da sua inscrição no 

registro competente, subsistindo enquanto atuarem e 

terminado com o cancelamento da inscrição das pes-

soas jurídicas. 

Tratando-se de um direito decorrente da personali-

dade jurídica, a honra empresarial, também conhe-

cida como reputação corporativa, possui natureza 

objetiva e diz respeito à confiabilidade transmitida 

aos públicos da organização empresarial que lhe ti-

tulariza2. Assim, é constituída pelo conjunto de atri-

butos qualitativos de uma determinada sociedade 

empresarial, estrategicamente expostos perante o 

mercado através de um demorado, complexo e dis-

pendioso processo de construção, consolidação e ma-

nutenção, dando origem a um bem imaterial que, sem 

dúvida, integrará o seu estabelecimento empresarial, 

destinando-se a agregar-lhe valor e, consequente-

mente, servir-lhe de esteio ao pleno exercício de sua 

empresa. 

A construção, a consolidação e a manutenção da honra 

empresarial exigem da sociedade empresária a con-

tratação de uma equipe multidisciplinar formada por 

psicólogos, comunicadores, profissionais de relações 

públicas, marqueteiros, juristas, dentre outros espe-

cialistas, que sejam capazes de interagir de maneira 

harmônica, respeitosa e organizada, utilizando-se 

das mais diversas técnicas, próprias a cada uma de 

tais ciências, no intuito de posicionar a empresa no 

mercado, atribuindo-lhe uma reputação corporativa 

positiva. 

Pode-se afirmar, portanto, que a identidade de uma 

organização é formada por todas as percepções por 

ela geradas em seus públicos, dizendo respeito à 

forma como a interpretam e à credibilidade que lhe 

1 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 15. ed. rev., aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei
n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2010, p. 105.
2 FASCIONI, Lígia Cristina. DNA Empresarial: identidade corporativa como referência estratégica. São Paulo:
Integrare, 2010, p. 62-63.
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depositam, sendo certo que o reflexo dessas percep-

ções dará ensejo à sua imagem, possuidora de um 

caráter superficial e efêmero que só se consolidará, 

positiva ou negativamente, pela sua reiteração ao 

longo do tempo, ocasião em que assumirá caracterís-

ticas duradouras perante o seu mercado e respectivos 

públicos que, por sua vez, haverão de lhe promover à 

condição de efetiva reputação corporativa3. 

Parece evidente, portanto, que a construção e conso-

lidação da identidade organizacional, da imagem e, 

finalmente, da reputação corporativa é fruto de um 

complexo, demorado e dispendioso processo de po-

sicionamento de mercado, que exige elevada cautela, 

tecnicidade e disciplina tanto por parte da sociedade 

empresária quanto de seus respectivos contratados 

e colaboradores em geral, constituindo patrimônio 

imaterial da sociedade empresária, sujeito, portanto, 

à tutela jurídica. 

2. A reputação corporativa como bem jurí-

dico tutelável 

Como visto, a honra empresarial, antes de ser reco-

nhecida como bem imaterial integrante do estabe-

lecimento da sociedade empresária, é um direito de 

personalidade cuja violação, obviamente, sempre 

assumirá natureza objetiva4, atingindo o conjunto de 

percepções que seus públicos possuem acerca do re-

flexo de sua imagem perante o mercado e que, acu-

muladas e prolongadas no tempo, constituirá a sua 

reputação corporativa. 

Daí porque falar-se que tal construção, consolidação e 

manutenção merecerá a tutela jurídica necessária, vi-

sando fazer cessar eventuais ameaças ou lesões que 

lhe possam sobrevir. 

Por isso mesmo que o artigo 52 do Código Civil é ex-

plícito ao determinar que “aplica-se às pessoas jurí-

 3 SILVA NETO, Belmiro Ribeiro da. Comunicação corporativa e reputação: construção e defesa da imagem
favorável. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 5.

4 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: v. 1: parte geral. 13. ed. São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 216.

5 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos de personalidade: de acordo com o Novo Código Civil. São Paulo: Atlas,
2005, pp. 95-96.

6 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: v. 1: Introdução ao direito civil: teoria geral de
direito civil. 21. ed. rev. e atual. de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 340.
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dicas, no que couber, a proteção dos direitos da perso-

nalidade”, visto que referidos direitos são essenciais 

à própria sobrevivência da sociedade empresária no 

mercado, tendo, pois, “direito à personalidade, como 

o direito ao nome, à liberdade, à própria existência, 

à boa reputação”, dentre outros, essenciais ao desen-

volvimento de sua empresa. 

No entanto, não se pode olvidar que alguns doutri-

nadores são avessos à ideia de similitude da perso-

nalidade detida pela pessoa jurídica com aquela atri-

buída à pessoa humana, daí advindo consequências 

relativas, em especial, à natureza jurídica de eventual 

reparação de danos. 

Isso porque, segundo alguns autores, o dano causado 

à moral da pessoa física é de caráter personalíssimo, 

decorrente de sua dignidade humana, sendo que tal 

atributo jamais poderia ser atribuído à pessoa jurí-

dica, visto que o dano moral por ela experimentado 

assume apenas e tão somente aspectos econômicos. 

Filiam-se a tal corrente de pensamento Silvio Romero 

Beltrão5 e Caio Mário da Silva Pereira6. 

Entretanto, não parece ser o mais adequado ao orde-

namento jurídico pátrio, na exata medida em que a 

honra – não havendo aqui em se falar em suas espé-

cies, objetiva ou subjetiva – constitui-se em irrefutável 

corolário da personalidade atribuída à pessoa jurídica 

quando de sua inscrição perante o Registro Público 

de Empresas Mercantis, razão pela qual devem ser a 

ela conferidas todas as tutelas e atributos próprios à 

natureza de tal direito. 

Nesse sentido, merece especial destaque a definição 

trazida pelo magistério de Antônio Carlos Morato⁷, 

que, em nosso sentir, acertadamente entende os di-

reitos de personalidade “como direitos que versam 

sobre a própria pessoa e seus reflexos e que são re-

conhecidos à pessoa humana e atribuídos à pessoa 

jurídica”. 

Tal entendimento encontra pleno amparo na Súmula 

nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a 

qual “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a de-

notar, evidentemente, a existência de uma personali-

dade jurídica a ser tutelada por todos os instrumentos 

jurídicos disponíveis à prevenção ou reparação de 

eventual lesão. 

Desta feita, resta claro e evidente que a honra empre-

sarial, também chamada de reputação corporativa, 

de natureza objetiva, parte integrante do estabele-

cimento empresarial, haverá de ser tutelada pelas 

regras próprias aos direitos de personalidade, atri-

buídos à pessoa jurídica por disposição expressa do 

artigo 52 do Código Civil, sendo plenamente possível 

de ser monetariamente reparada em caso de eventual 

lesão levada a efeito por terceiro.

7 MORATO, Antônio Carlos. Quadro geral dos direitos de personalidade. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, v. 106/107, jan./dez. 2011/2012, p. 124.

Informativo Jurídico • 27



AARNIO, Aulius; ATIENZA, Manuel; LAPORTA 

Francisco J. Bases teóricas de la interpretación 

juridica. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico 

Europeo, 2010.

ALEXY, Robert. La doble naturaleza del derecho. 

Madrid: Editorial Trotta, 2016. 

ASENSIO, Carlos Gómes. La gobernanza de las 

redes empresariales: los deberes fiduciarios. 

Madrid: Marcial Pons, 2015. 

CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. 

Napoli: Morano Editore, 1958. 

DELGADO, Carmen Jerez. La anulación del 

contrato. Madrid: Civitas, 2011. 

HOPT, Klaus J. Estudios de derecho de sociedades 

y del mercado de valores. Madrid: Marcial Pons, 

2010. 

JARAMILLO, Carlos Ignacio Jaramillo. La doctrina 

de los actos propios: significado y proyección 

de la regla venire contra tactum proprium el el 

derecho contractual. Madrid: La Ley, 2014. 

LORENZO, Sixto Sánchez (Editor). Derecho 

Contractual Comparado: una perspectiva europea 

y transnacional. 3. ed. Madrid: Civitas, 2016, vols. 

I e II. 

MARIONES, Aránzuzu Pérez et al. El arbitraje: una 

nueva perspectiva desde el derecho español y el 

derecho francés. Madrid: La Ley, 2013. 

TUHR, Andreas. Partie générale du code fédéral 

des obligations. Lausanne : Imprimerie Centrale, 

vols. I (1933) e II (1934). 

WELZEL, Hans. Introducción a la filisofía del 

derecho. Buenos Aires: Montevideo, Julio César 

Faira - Editor, 2011. 

WELZEL, Hans. Más allá del derecho natural y del 

positivismo jurídico. Buenos Aires: Montevideo, 

Julio César Faira - Editor, 2013. 

BIBLIOTECA LEITE, TOSTO

NESTA COLUNA, O LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS, MENSALMENTE, DARÁ 
CONHECIMENTO DOS VOLUMES DE SUA BIBLIOTECA A SEUS COLABORADORES, 
AMIGOS E CLIENTES, FACULTANDO A TODOS  ACESSO A ESSAS E DEMAIS OBRAS 
NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO. 

BOM USO E FORTE ABRAÇO! 

28 • Informativo Jurídico






