
RECUPERAÇÃO  JUDICIAL:  
A RESPONSABILIDADE  PESSOAL  DOS  SÓCIOS



OBJETIVO GERAL

Compreender a desconsideração
da personalidade jurídica no
contexto da crise empresarial
atual, em tempos de pandemia.
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     O direito de recuperação de empresas e seu principal instrumento, a Lei
11.101/2005, (Lei de Recuperação de Empresas -LRE), em razão da profunda
crise econômica enfrentada pelo Brasil  nos últ imos anos e, principalmente,
nos dias atuais, com a crise econômica provocada pela pandemia do COVID-
19 ,  assumiu destaque no cenário jurídico. Cresce a aplicação dos
instrumentos, com destaque para a Recuperação Judicial (RJ), e ganha
complexidade e sofist icação o rol das múlt iplas estratégias de superação de
dif iculdades empresariais.

    A legislação societária, seja a Lei das S/A (Lei 6404/1976) ou o Código Civi l
Brasileiro (Lei 10.406/2002), fornece l imites à atuação dessas pessoas (na
forma de deveres) e punições para o desborde dessas fronteiras
(penalidades). Quando a empresa enfrenta dif iculdades e lança mão dos
instrumentos da LRE, condutas são posit ivadas como delitos, e um novo rol de
deveres é adicionado àqueles próprios da normalidade, por conta da
ampliação nos níveis de transparência da gestão empresarial e, obviamente,
dos meios e oportunidades de controle.

     Uma das mais graves consequências patrimoniais que a lei pode prever, é
a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento das
obrigações ao patrimônio dos empreendedores e gestores. A Lei 13.105/2015,
Código de Processo Civi l  (CPC), introduziu o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, com o objetivo de criar o meio processual adequado
para aferir e quantif icar a responsabil idade de administradores ou sócios,
quando há malversação da empresa

  Este é um trabalho sobre os l imites da responsabil idade dos
empreendedores e gestores em relação às obrigações da sociedade em crise.

INTRODUÇÃO
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O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO PATRIMONIAL E A EXISTÊNCIA

AUTÔNOMA SOCIEDADE EMPRESARIAL

     As escolhas prévias (espécie societária) e a dinâmica da relação sócios-sociedade
(regularidade ou irregularidade) determinam o grau de separação patrimonial e
eventuais responsabilizações. Deveres jurídicos e suas violações são aspectos
importantes na condução da vida societária e da afirmação das regras gerais ou das
exceções legais, e somente se chega a eles depois de compreendidas as posições e
relações entre empreendedores, gestores e sociedade.

   Existem diversas espécies de pessoa jurídica de direito privado, sendo que ao
estudo desenvolvido interessam apenas aquelas situações nas quais a lei outorga
responsabilidade limitada, protegendo o patrimônio do titular ou do sócio (quotista ou
acionista), que ora se designam genericamente como empreendedor. 

     Este trabalho não se debruça, então, sobre a situação do empresário individual ou
das sociedades sem limitação de responsabilidade. 

     Dessa forma, a questão da desconsideração da personalidade jurídica tem sentido
apenas para empreendedores que gozam de responsabilidade limitada.

Importa apontar: as sociedades empresárias são aquelas que ingressam no chamado
regime jurídico empresarial.
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     Este se constitui no conjunto de normas de proteção legal (como as regras sobre a
locação mercantil, concorrência, a recuperação, etc.); de ônus e obrigações
diferenciados (como as exigências de registros, publicidade, livros e escrituração); e,
de responsabilidade específica (falência, liquidação extrajudicial coacta, fusão,
incorporação, cisão, repressão ao abuso do poder econômico, proteção ao
consumidos e à comunidade, etc.). (BULGARELLI, 2000, p. 16).

    Vigil Neto (2008, p. 64) esclarece que o art. 966, CC/02, traz os três pressupostos
para o reconhecimento do ente empresarial:

 Organização empresarial;

Finalidade econômica;

Atividade de produção e intermediação de
bens ou de prestação de serviços;

A pessoa jurídica empresarial está formada, plenamente apta a submeter-se
ao que o direito lhe reserva.
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     Se, de um lado o regime traz tratamento especial, mediante prerrogativas que se
convertem, em alguns momentos, em direitos, impõe, em contrapartida, obrigações e
deveres jurídicos que são próprios de quem opta pela atuação econômica.

     É relevante deitar atenção ao conceito de responsabilidade por obrigações, que
delimita escolhas empresariais. Seu conteúdo é um direito de crédito inadimplido e a
possibilidade de alguém suportá-lo, com seu patrimônio, mesmo que eventualmente
não se tenha dele beneficiado diretamente (PAULSEN, 2014b, p. 54). 

     É, em palavras simples, a resposta à indagação de quem pagará pelas dívidas
inadimplidas.

   Nas sociedades nas quais vige o regime da responsabilidade limitada, os
empreendedores não estão vinculados, com seus bens particulares, ao pagamento de
dívidas da empresa. É o que preceitua o art. 1.052, CCB/02, para as sociedades de
responsabilidade limitada. O mesmo ocorre na sociedade anônima, na sociedade
simples quando opta pela limitação de responsabilidade e na EIRELI.

       De outro lado, assim como podem escolher estar em sociedade, aos sócios é dado
extinguir a pessoa jurídica, pois o direito lhes reserva a possibilidade de encerramento
do vínculo que os conectou.
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       Tudo o que foi dito permite asseverar que o dever de pagar é da sociedade, e não
dos empreendedores ou gestores. As consequências por sua violação de obrigações
são cingidas apenas àquelas. A responsabilidade civil dos empreendedores (ou
responsabilidade societária), nas sociedades limitadas, cinge-se ao patrimônio vertido
no negócio. Isto porque estar no regime jurídico empresarial significa ter a garantia de
que a pessoa jurídica não se confunde com as vontades que a conformaram,
especialmente sob o aspecto patrimonial.

         Esta é a normalidade e assim se desenvolve na grande maioria dos casos.

     Estão previstas as situações de dissolução de pleno direito e judicial. Algumas
delas contemplam a vontade dos sócios em desconstituir a sociedade, outras ocorrem
inobstante seu desejo.

       A dissolução de pleno direito é a espécie que dispensa, a princípio, a intervenção
judicial, porque automaticamente se configura diante dos gatilhos legalmente
estabelecidos. Contudo, desde que, concordes os sócios, a liquidação tenha início.
Caso contrário, para dissolver a sociedade é necessário recorrer à segunda espécie,
de natureza contenciosa (REQUIÃO, 2003, p. 318).

       Em qualquer das situações, o efeito da dissolução (sempre total) é o encerramento
de novas atividades, conservando-se a personalidade jurídica unicamente para a
liquidação social (art. 207, LSA-Lei de Sociedades Anônimas) e se passa à fase de
liquidação (art. 1.035, CCB/02 e 208, LSA).

      A liquidação pode ser extrajudicial ou judicial, sendo esta direta ou indireta. Há,
outrossim, a liquidação na falência decretada a pedido do credor (art. 94, Lei
11.101/2005) ou pela confissão do devedor (art. 105, da Lei 11.101/2005).

       Este é um mecanismo, enfim, que permite a solução do passivo sem desembolso
que desborde as fronteiras da limitação de responsabilidade.
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   O regime jurídico empresarial também confere deveres a quem age economicamente,
seja como empreendedor, seja como gestor.

   À medida em que são os partícipes na constituição societária, despontam os deveres
detectáveis na dogmática para os sócios, que se tem designado como empreendedor.
Inobstante a forma do instrumento constitutivo (contrato social, nas sociedades
limitadas, ou estatuto, nas sociedades anônimas), a sociedade sempre é um contrato.

  Incorrendo nas especificidades do regime jurídico empresarial, o primeiro e mais
elementar dever dos sócios (cotistas ou acionistas) é o de contribuir para a instauração
do capital social, ponto de partida para a formação do patrimônio individual da pessoa
jurídica.
 
  Notadamente, assume uma obrigação (um dever de conteúdo econômico) com a
pessoa em gênese, nos prazos e forma estipulados no contrato (art. 1.004, CCB/02). No
caso da sociedade limitada, este aporte será o limite do risco que o sócio está disposto
a correr, e por isso são todos eles solidariamente responsáveis no cumprimento da
obrigação (art. 1.052, CCB/02).

  Enquanto que o contrato social ou o estatuto podem prever outros deveres aos
empreendedores, além dos previstos em lei. Violados, levam às sanções que também
deverão ter previsão contratual, ou à exclusão do art. 1.030, CCB/02. Da mesma forma,
quando pratica atos de inegável gravidade, que colocam em risco a continuidade da
empresa, o sócio pode ser excluído da sociedade que preveja a exclusão por justa
causa, mediante alteração contratual (art. 1.085, CCB/02).

   Em paralelo, deveres não são atribuídos exclusivamente aos sócios, mas também aos
administradores, ou gestores, a quem cabe executar as medidas de caráter econômico
e financeiro que decorrem das decisões tomadas pelos sócios, na formação da vontade
da pessoa jurídica.

RESPONSABILIZAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DEVERES: A ILICITUDE
COMO REQUISITO PARA A SANÇÃO DOS SÓCIOS E DOS

ADMINISTRADORES
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       A responsabilidade civil (pelo inadimplemento) é de natureza contratual (há entre as
partes um vínculo prévio) e para sua aplicação são pressupostos a obrigação
inadimplida; a culpa e sentido amplo (ausência de justificativa para o descumprimento);
o nexo de causalidade entre prejuízo e o não pagamento; e o prejuízo do credor.
Caracterizado o inadimplemento das dívidas da sociedade, estas consequências se
imputam à própria pessoa jurídica, e não aos empreendedores e gestores.

       Dever de pagar dívidas (adimplemento) e de indenizar prejuízos são completamente
distintos e suas consequências se aplicam a quem deu causa.

    Logo, ao atribuir deveres aos gestores, a par dos deveres dos empreendedores,
abarca-se todos que possuem algum poder decisório, limitando-se sua vontade,
sancionando ilícitos que porventura possam ser cometidos na violação desses deveres.

    Impera apontar que na antiga sistemática da lei de falências (sob a égide do DL
7661/45), quando não cumpria com obrigação, o devedor tinha o dever de confessar
falência, em trinta dias (art. 8º, DL 7661/45), sob pena de não poder usufruir da
concordata (art. 140, II, DL 7661/45). A atual, Lei 11.101/05 segue utilizando o vocábulo
dever, sem, no entanto, trazer sanção.

     Hoje se entende que a autofalência é uma faculdade do devedor, que, no caso das
sociedades limitadas, é da própria pessoa jurídica – e não dos empreendedores ou
gestores. Esta mudança demonstra que se dissipou a ideia (equivocada) de que o
inadimplemento do devedor é motivado pela apropriação indevida de recursos, ou de
que a falência nasce da fraude. Encara-se como uma intercorrência de qualquer
negócio, estando todos os que empreendem a ela suscetíveis (VIGIL NETO, 2008)
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      A sociedade não é a pessoa a quem se imputará a sanção. Para que seja possível
este mecanismo, é necessário que condições bastante peculiares se apresentem. No
horizonte, passa a despontar a desconsideração da personalidade jurídica, tema da
próxima seção.

       Neste sentido, qualquer avanço no patrimônio dos empreendedores ou dos gestores
depende de prejuízos que venham a causar, estritamente no caso de violação de
deveres. O inadimplemento não pode ser encarado como pressuposto de fraude, sequer
como indício.

    A utilização dos instrumentos legais para a crise empresarial traz, a seu tempo,
deveres específicos aos gestores e controladores. A proibição de alienar ou onerar itens
de seu ativo permanente fora das estratégias do plano de recuperação judicial é uma das
restrições que, só se mitiga, na hipótese de evidente utilidade, reconhecida
judicialmente, após a manifestação dos credores (art. 66, LRE).

     Apresentação mensal das contas demonstrativas é outro dever imposto ao devedor
em crise, cuja penalidade é a destituição dos administradores (art. 52, IV, LRE).

    Traçado o panorama das relações entre empreendedores, gestores, sociedades e
terceiros, é oportuno compreender os limites e possibilidades da desconsideração da
personalidade jurídica e os desafios que ela apresenta, conforme a seção a seguir.
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 Abuso de personalidade jurídica (segundo uma das situações previstas no art. 50,
CCB/02: desvio de finalidade ou confusão patrimonial);

O prejuízo do credor (teoria maior) – muito embora haja os que defendam a
dispensabilidade da prova do prejuízo (teoria menor).

  A desconsideração da personalidade jurídica é uma exceção ao princípio da
irresponsabilidade dos sócios e dos administradores e em cujo seio está, também, a
ilicitude. Trata-se de uma das principais espécies sancionatórias, que depende da
verificação do abuso da personalidade jurídica, mediante a ocorrência do desvio de
finalidade ou da confusão patrimonial, elementos previstos no art. 50, do CCB/02.

      Para que seja aplicada nas relações civis, é necessário que exista:

  
      A desconsideração é uma sanção a atos ilícitos, resultantes da violação aos deveres
atribuídos aos sócios e aos administradores, notadamente o dever de finalidade.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
CRIMINALIZAÇÃO DO DEVEDOR EM CRISE PROVOCADA PELA

PANDEMIA DO COVID-19

A desconsideração da personalidade jurídica opera
fora do campo da sociedade. Difere,portanto, do dever
de indenizar prejuízos, porque permite retirar o véu da
pessoa jurídica e, diretamente, numa obrigação que
envolve terceiro, buscar os bens particulares de quem
tenha posto em marcha a ilicitude.
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   Apenas nos casos excepcionalíssimos do art. 50, do Código Civil Brasileiro, é que se
pode cogitar, na presença de prejuízo, a medida. Ao contrário, a LRE oferece meios
para evitar a desconsideração, em especial mediante a falência que elide o
redirecionamento das obrigações tributárias aos sócios e administradores, cujo
pressuposto é a dissolução irregular, que ocorre quando os procedimentos legalmente
exigidos não são observados.
  
   São casos em que sócios simplesmente interrompem as atividades, sem preocupação
com a liquidação das obrigações.

  De fato, o que fundamenta sua irregularidade é o descumprimento do dever de
encerrar  a pessoa jurídica de acordo com os preceitos legais.

O estado de crise não é suficiente para disparar a desconsideração da
personalidade jurídica, mesmo quando há insolvência. A crise da empresa
designa um estado de vulnerabilidade que repercute em dificuldade no
cumprimento das obrigações assumidas pelo agente econômico, no exercício
da atividade de produção ou circulação de bens ou de serviços. É um
momento de fragilidade oriundo de uma degradação do ativo e do aumento do
passivo, que tende a progredir, especialmente se não forem tomadas medidas
de saneamento e reestruturação (COELHO, 2007).
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     Entretanto, não-raro, a experiência mostra que o tratamento dado ao devedor em
crise ainda vem embebido em desconfiança, reservando-se, a ele, a exceção como
regra. Está claro que transparece um certo punitivismo, o reconhecimento do devedor
em crise (nas pessoas dos sócios e do administrador da sociedade) como um
potencial fraudador para o qual se reserva uma norma de exceção. 

       A desconsideração da personalidade jurídica mal manejada pode potencializar este
processo.

      Observa-se que reforça esta ideia a existência de mecanismos próprios de proteção
dos credores e demais interessados previstos na LRE. Com o deferimento da
recuperação, o administrador judicial assume o papel de fiscalizador da atividade do
devedor e de seus administradores.

   Existe, como exceção, a possibilidade de afastamento do devedor ou dos
administradores, na recuperação judicial, se ocorrer alguma das situações elencadas
no art. 64, LRE.

     Na relação entre empreendedor/gestor-sociedade (interna) ou sociedade-terceiros
(externa) a responsabilidade civil é sempre de natureza subjetiva, exigindo culpa ou
dolo para que as pessoas enumeradas respondam.
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         A destituição é feita na forma prevista nos atos constitutivos da pessoa jurídica
ou no plano de recuperação judicial. O afastamento é medida acautelatória cujo
objetivo é a proteção da empresa e de seus credores, não levando à desconsideração
da personalidade jurídica.



         Na falência, por expressa disposição do art. 82, da LRE, o juízo é competente para
a apuração da responsabilização de sócios, controladores e administradores, que se
processará pelo procedimento ordinário, ainda que não haja insuficiência patrimonial.

    Vale apontar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
positivado no art. 133, e seguintes, do CPC, conforme estabelece a própria legislação
processual civil, aplica-se ao rol restrito do art. 134, que o prevê exclusivamente para
“todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial.”. Não relaciona os instrumentos
legais da LRE.

    Considerando a disposição especifica do art. 82, que manda processar a
desconsideração por ação ordinária, a ação correta para apurar as situações do art. 50,
do CCB, que resultem em prejuízo aos credores, é a ordinária, com toda a dilação
probatória que nela pode ser produzida, sujeita a uma sentença (e não decisão
interlocutória, como ocorre no incidente (art. 136, CPC).
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