




Em agosto, a capa do Informativo Jurídico aborda os principais pontos na 

proposta de nova redação do artigo 50 do Código Civil – a desconsideração 

da personalidade jurídica.

A mudança busca atender os anseios do meio empresarial, notoriamente dos 

pequenos empreendedores, pois a jurisprudência apresenta-se oscilante a 

respeito do que se entende por abuso da personalidade jurídica.

Os advogados Claudio Cavalcanti e Rafael Guarilha, do Leite, Tosto e Barros, 

falam sobre as alterações e os impactos da nova alteração do conteúdo 

presente no artigo 50.

Outros temas das áreas: trabalhista, trabalhista empresarial e cível.

Esperamos que gostem.

Até a próxima edição.

Por, Leite, Tosto e Barros.





No dia 11 de julho de 2019, a 

Comissão Especial da Medida 

Provisória da Liberdade Econômica 

(MP n.º 881/2019) aprovou o 

parecer do Deputado Federal 

Jerônimo Hoergen.

Agora, a MP n.º 881/2019 deverá 

ser aprovada pelos plenários das 

duas casas do Congresso Nacional 

até setembro deste ano.

Tal Medida Provisória, que visa 

fortalecer e esclarecer direitos 

já garantidos na Constituição 

Federal (CF), bem como 

estimular o empreendedorismo 

e o desenvolvimento econômico, 

reduzindo os entraves impostos 

por intervenções do Poder Público 

e prestigiando a autonomia da 

vontade na celebração de contratos 

e outros negócios, havia sido 

assinada, em abril de 2019, pelo 

Presidente Jair Messias Bolsonaro.

O texto aprovado retira a 

necessidade de todo o tipo de 

licença e alvará para atividades de 

baixo risco, reduz a burocracia para 

startups e pequenas empresas, além 

de trazer mudanças significativas 

na esfera trabalhista (alteração de 

trinta e seis artigos na Consolidação 

das Leis do Trabalho CLT) como, 

por exemplo, a possibilidade de 

trabalho aos domingos; a extinção 

não só do Sistema de Escrituração 

Fiscal Digital das Obrigações Fiscais 

Previdenciárias e Trabalhistas, mais 

conhecido como e-Social, como, 

também, do Bloco K, pelo qual as 

empresas prestam informações de 

produção e estoque.

Quanto ao e-Social, criado pelo 

governo Dilma Rousseff em 2014 

e implementado em 2018, o atual 

governo, por meio da MP n.º 

881/2019, decidiu por extingui-lo, 

em razão das diversas críticas feitas 

pelos empresários, principalmente 

por causa de sua burocracia. 

Atualmente é necessário o 

atendimento de cerca de novecentas 

exigências para o seu cumprimento, 

que vão desde o fornecimento de 

dados pessoais dos trabalhadores 

até informações sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

escriturações fiscais e contribuições 

previdenciárias.

Inclusive, com relação ao 

fornecimento de dados pessoais 

dos trabalhadores, é importante 

traçar um paralelo com a nova 

Lei de Proteção de Dados (Lei n.º 

13.709/2018) que passará a viger 

em 16 de agosto de 2020. Isto porque 

os dados pessoais, como a origem 

racial ou étnica, filiação a sindicato, 

estado civil, CPF, entre outros, são 

considerados como sensíveis, de 

modo que, em havendo qualquer 

tipo de vazamento de tais dados, 

serão aplicadas as sanções previstas 

na Lei n.º 13.709/2018, que variam 

de uma simples advertência a 

uma penalidade de R$ 50 milhões, 

dependendo da gravidade do uso 

ilegal de informações pessoais.

Além disso, o e-Social, por ser um 

sistema extremamente burocrático, 

acaba gerando custos altos para as 

empresas, uma vez que, além de 

necessitarem de equipes específicas 

para tanto, caso haja qualquer erro 

ou divergência nas informações 

prestadas, acarreta na aplicação de 

multas.

Entretanto, acaso extinto, no 

lugar do modelo atual, que reúne 

dados trabalhistas, fiscais e 

previdenciários, serão criados 

dois sistemas separados – um 

para informações trabalhistas e 

previdenciárias e outro para dados 

tributários. Os dois novos sistemas 

trarão até 50% (cinquenta por cento) 

a menos de exigências do que o 

e-Social.
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Nas palavras do Secretário Especial 

de Previdência e Trabalho, Rogério 

Marinho, “os novos sistemas terão 

menor grau de complexidade e serão 

muito mais amigáveis”.

Desta forma, no caso de aprovação 

da MP n.º 881/2019, pelo Congresso 

Nacional, ainda que os novos 

sistemas sejam menos burocráticos, 

as empresas ainda deverão prestar 

informações acerca de seus 

trabalhadores.

Diante das incertezas que 

certamente virão daqui para frente 

e das novas regulamentações que 

surgirão, é de extrema importância 

que as empresas estejam atentas, 

mais do que nunca, ao cumprimento 

das normas trabalhistas, a fim 

de que sejam mitigados os 

riscos de eventuais fiscalizações 

trabalhistas que ocasionem a 

lavratura de autos de infração, 

com a consequente imposição de 

multa administrativa.
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RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE

SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS

PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recentemente, o Superior Tribunal 

de Justiça publicou o informativo de 

jurisprudência nº 646, no qual, dentre 

as novidades apresentadas no que 

tange às teses firmadas em todas as 

áreas do direito sob sua competência 

constitucional, está o entendimento 

de que o decreto da prescrição 

intercorrente da pretensão executiva, 

ante a não localização de bens do 

executado, não enseja condenação ao 

exequente nos ônus de sucumbência 

(custas + honorários advocatícios), pelos 

motivos que serão a seguir explorados.

O entendimento consta do julgamento 

do Recurso Especial nº 1.769.201/SP, 

de relatoria da Ministra Maria Isabel 

Gallotti, cuja ementa assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. 

DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 

1. Declarada a prescrição intercorrente 

por ausência de localização de bens, 

incabível a fixação de verba honorária 

em favor do executado, eis que, diante 

dos princípios da efetividade do 

processo, da boa-fé processual e da 

cooperação, não pode o devedor se 

beneficiar do não-cumprimento de sua 

obrigação. 

2. A prescrição intercorrente por 

ausência de localização de bens não 

retira o princípio da causalidade em 

desfavor do devedor, nem atrai a 

sucumbência para o exequente. 

3. Recurso especial a que se nega 

provimento.

Como se vê, entendeu a Corte Superior 

que não se pode condenar o exequente 

ao pagamento de honorários e custas 

processuais pela não localização de 

bens do executado que satisfaçam 

o processo executivo, já que a sua 

maior penalidade será a frustração do 

cumprimento da obrigação cobrada, 

sem resultado prático ao processo.

Ademais, já que foi o executado quem 

deu causa ao processo e não apresentou 

bens suficientes para a sua satisfação, 

fica clara sua responsabilidade quanto 

ao pagamento da condenação de 

honorários e custas finais, levando-

se em consideração o princípio da 

causalidade.

De ordem prática, o entendimento do 

STJ será aplicado aos processos de 

execução em que não se localizaram 

bens do executado para satisfação do 

crédito, tendo havido, por causa disso, 

a suspensão do processo (artigo 921, III 

do Código de Processo Civil).

Referida suspensão se dará pelo 

prazo de até 1 (um) ano, durante o 

qual também ficará suspenso o curso 

da prescrição. Após tal prazo, não 

tendo havido a localização de bens 

do executado, continuará suspenso o 

processo, mas terá início a fluência do 

prazo prescricional da dívida (§ 4º do 

artigo 921 do Código de Processo Civil). 

Transcorrido o prazo prescricional 

da dívida, sem a localização de bens 

do executado aptos a garantir a ação 

executiva, em conformidade com § 5º 

do artigo 921 do Código de Processo 

Civil, o juiz poderá extinguir a ação em 

razão da prescrição ocorrida, mas sem 

a imposição dos ônus de sucumbência 

ao exequente, os quais ainda seriam 

devidos pelo executado.

Conclui-se, portanto, que, na hipótese 

de execução de título judicial ou 

extrajudicial, na eventualidade de 

não localização de bens do executado 

para satisfação do débito, ocorrendo a 

extinção da ação em razão da fluência 

do prazo prescricional –prescrição 

intercorrente –, o executado ainda 

será o responsável por arcar com as 

despesas processuais, já que foi ele 

quem deu causa ao processo.

CÍVEL
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PRINCIPAIS PONTOS NA 
PROPOSTA DE NOVA 
REDAÇÃO DO ARTIGO
50 DO CÓDIGO CIVIL 
(DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA)
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Em 30 de abril de 2019, o governo 

federal editou a Medida Provisória 

nº 881, denominada Declaração de 

Direitos de Liberdade Econômica, 

com o objetivo de atualizar o marco 

legal para fortalecer a atividade 

empresarial em nosso país. Dentre 

as modificações introduzidas 

pela citada norma, encontram-se 

importantes alterações no artigo 50 

do Código Civil, regra de exceção 

que possibilita, em determinadas 

situações, o levantamento do véu 

empresarial para que seus sócios 

ou administradores respondam com 

o patrimônio pessoal por dívidas 

empresariais.

 

Essa mudança buscou atender 

os anseios do meio empresarial, 

notoriamente dos pequenos 

empreendedores, pois a 

jurisprudência apresenta-se 

oscilante a respeito do que se 

entende por abuso da personalidade 

jurídica.

 

Isso porque, embora a antiga 

redação do artigo 50 do Código 

Civil já limitasse a possibilidade de 

desconsideração às situações de 

abuso da personalidade jurídica, 

a carência de conceituação acerca 

de sua ocorrência abria margens 

para um leque de interpretações 

que traziam insegurança ao mundo 

empresarial.

Visando retomar as rédeas da 

segurança jurídica, em um ambiente 

propício aos negócios, a medida 

provisória trouxe conceituação 

positivada para as hipóteses 

em que esse instituto pode ser 

aplicado, haja vista que a nova 

redação legal agora conta com 

parágrafos que reproduzem o que a 

jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça entende por abuso da 

personalidade.

 

Uma noção que a nova redação legal 

visa sedimentar no ordenamento 

jurídico versa sobre a aplicabilidade 

do instituto somente no caso de 

fraude. Com isso se quer dizer 

que não se cogita da aplicação da 

disregard doctrine puramente pela 

incapacidade financeira do devedor, 

justificativa não prevista no texto 

legal, mas largamente utilizada 

como fundamento para tanto.

 

Isso fica claro a partir da leitura dos 

parágrafos do artigo 50, os quais 

dispõem, de forma expressa, acerca 

dos conceitos de desvio de finalidade 

e confusão patrimonial. O desvio de 

finalidade está presente quando 

se verifica a existência de atos 

dolosos com o intuito de prejudicar 

os credores: o ânimo volitivo torna-

se requisito essencial, portanto. 

Já a confusão patrimonial ocorre 

com o cumprimento repetitivo 

de obrigações entre sócios/

administradores e empresas. Ou 

seja, a fim de verificar a inexistência 

de separação patrimonial, o fator 

mais importante é a existência 

de uma conduta contínua. Como 

exemplo, pode-se considerar o 

sócio de empresa que não tem 

patrimônio algum em seu nome, 

deixando todos os seus ativos sob 

o manto da empresa, muito embora 

somente utilizados em proveito da 

pessoa natural. 

 

Portanto, para que a personalidade 

jurídica seja desconsiderada 

frente a determinados 

negócios, o uso intencional da 

sociedade para fins diversos 

da atividade empresarial é 

elemento importante. A mera 

ocorrência de fatos, despidos 

da intenção de fraudar a lei, 

não admite a desconsideração, 

como evidenciam os parágrafos 

4º e 5º do artigo 50 do Código 

Civil, que expressamente vedam 

a desconsideração fundada 

unicamente na existência de 

um grupo econômico ou da 

prática de atividade empresarial 

diversa daquela prevista em 

seus documentos societários. 

Tampouco o mero inadimplemento 

de dívida é considerado ilícito 

que permite a desconsideração 

da personalidade jurídica. 
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Como exposto, a fraude aqui 

considerada não é o mero ato 

ilícito, mas o uso intencional da 

empresa para ocasionar prejuízos 

a terceiros. O que a lei sempre 

visou coibir, e sua nova redação 

transparece com maior clareza, é 

a vedação da prática de escudar-

se atrás da empresa para a prática 

de atos ilícitos ou que não sejam da 

atribuição institucional dela, e não 

apenas a ocorrência de danos.  Ou 

seja, a fraude é o ilícito anímico e 

volitivo. 

]Também deve-se verificar que não 

é a mera situação de insolvência, 

ou mesmo o encerramento 

irregular da empresa, que permite a 

desconsideração, pois, isoladamente, 

tais atos não possibilitam que se 

verifique a ocorrência da prática de 

atos intencionais que contrariem 

a finalidade da empresa ou visem 

lesar os credores. Nessa mesma 

linha, é importante observar que 

a nova redação do artigo 9º da Lei 

nº 11.101/05 somente autoriza a 

extensão dos efeitos da falência à 

pessoa do sócio se os requisitos do 

artigo 50 se fizerem presentes. 

Assim, em conformidade com as 

normas atualmente vigentes, em 

que pese ainda ser necessária, 

ainda, a conversão da medida 

provisória em lei pelo Congresso 

Nacional, compete aos credores, 

para obtenção da desconsideração 

da personalidade jurídica de 

uma empresa, provar, tal como 

demonstrado, a ocorrência de 

fraude ou a confusão patrimonial.
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RENATA ARAÚJO

TRABALHISTA

A PREVISÃO DO TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS 

(PORTARIA 604/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019)

Foi publicada em 19 de junho de 2019 

a Portaria 604/2019, pela Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho, 

dispondo acerca da autorização 

permanente para trabalho aos 

domingos e feriados civis e religiosos.

A priori, destacamos que tal 

possibilidade já estava prevista no 

artigo 68 da Consolidação das Leis do 

Trabalho:

Art. 68 - O trabalho em domingo, seja 

total ou parcial, na forma do art. 67,

será sempre subordinado à permissão 

prévia da autoridade competente em

matéria de trabalho.

Parágrafo único - A permissão será 

concedida a título permanente nas

atividades que, por sua natureza ou 

pela conveniência pública, devem ser

exercidas aos domingos, cabendo ao 

Ministro do Trabalho, Indústria e

Comércio, expedir instruções em que 

sejam especificadas tais atividades. 

Nos demais casos, ela será dada sob 

forma transitória, com discriminação 

do período autorizado, o qual, de cada 

vez, não excederá de 60 (sessenta) 

dias.

Ressaltamos ainda que, para o 

comércio em específico, a Lei 

10.101/2000 também já previa 

o “labor aos domingos”, restando 

apenas os “feriados” passíveis de 

autorização por norma coletiva.

A nova Portaria prevê que novos 

segmentos atuem aos domingos, tais 

como: atividades inerentes à indústria, 

comércio, transportes,comunicação, 

publicidade, educação, dentre outros.

A exemplo citamos:

I - INDÚSTRIA

1) Laticínios; excluídos os serviços de 

escritório.

2) Frio industrial, fabricação e 

distribuição de gelo; excluídos os 

serviços de escritório.

3) Purificação e distribuição de 

água (usinas e filtros); excluídos os 

serviços de escritório.

4) Produção e distribuição de energia 

elétrica; excluídos os serviços de

escritório.(...)

II - COMÉRCIO

1) Varejistas de peixe.

2) Varejistas de carnes frescas e caça.

3) Venda de pão e biscoitos.

4) Varejistas de frutas e verduras.

5) Varejistas de aves e ovos.

6) Varejistas de produtos 

farmacêuticos (farmácias, inclusive 

manipulação de receituário).

7) Flores e coroas.

8) Barbearias, quando funcionando 

em recinto fechado ou fazendo parte 

do complexo do estabelecimento ou 

atividade, mediante acordo expresso 

com os empregados.(...)

VII - AGRICULTURA E PECUÁRIA

1) Limpeza e alimentação de animais 

em propriedades agropecuárias.

2) Execução de serviços especificados 

nos itens anteriores desta relação.
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3) Colheita, beneficiamento, lavagem 

e transporte de hortaliças, legumes e

frutas.De certa maneira, vê-se que a 

Portaria não trouxe grande alteração 

ao nosso ordenamento jurídico.

No entanto, no que tange ao aspecto 

empresarial, consideramos que 

foi bem recebida, aumentando a 

liberdade daqueles que atuam nos

segmentos empresariais nela 

indicados – como o segmento da 

indústria e comércio.

Veja-se que a Portaria 604/2019 está 

em consonância com as diretrizes 

previstas na Medida Provisória nº 

881/2019 (Declaração de Direitos de

Liberdade Econômica), a qual libera o 

trabalho aos domingos para todas as 

categorias,observadas determinadas 

especificidades. Para ser convertida 

em Lei Ordinária, a MP deverá ser 

aprovada no plenário da Câmara e do 

Senado até 10 de setembro de 2019.

Sendo assim, ressaltamos que, por 

ora, o cenário é incerto, especialmente 

em razão das discussões atinentes 

à geração de empregos e das 

controvérsias jurídicas que serão 

suscitadas, especialmente no âmbito 

trabalhista.

Nesse aspecto, entendemos que as 

regras já estabelecidas na CLT, bem 

como as normas coletivas, deverão 

continuar sendo respeitadas, haja 

vista a possibilidade de aplicação 

de multa em razão de sua eventual 

inobservância por parte do 

empregador.



BIBLIOTECA LTB

• ADDA, Alessandra di. Le Obbligazioni. Vol 

V - Le Obbligazioni Plurisoggettive. Milano: 

Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

• CALVO, Roberto. Le Obbligaziobi 

oggettivamente Complesse. Milano: Giuffrè, 

2018.

• CHOANALE, Angelo. Le Garanzie Reali. 

Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

• DOGLIOTTI, Massimo. Capacità, incapacità, 

diritti degli incapaci. Le misure di 

protezione. Milano: Giuffrè Francis 

Lefebvre, 2019.

• FEZZA, Fabrizio; IVONEm Vitulia. 

Somministrazione e Permuta. Milano: 

Giuffrè, 2017.

• GABRIELLI, Enrico (Org.). I Contratti di 

Garanzia Finanziaria. Milano: Giuffrè, 

2018.

• GNANI, Alessandro. Il Risarcimento del 

Danno in Forma Specifica. Milano: Giuffrè, 

2018.

• ORTA,  Carlo di. Il Contratto Autonomo di 

Garanzia. Torino: Giappichelli, 2018.

• PERFETTI, Ubaldo. ll Contratto in Generale. 

Vol. II - La conclusione del contratto. 

Milano: Giuffrè, 2016.

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 ELES NAS DEPENDÊNCIAS 
DO ESCRITÓRIO.

Informativo Jurídico • 12








