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Pior Melhor 

 
No dia 09.01.2011, nos autos de um Recurso

Repetitivo, foi publicado acórdão do STJ que
consolida, “a exceção da Justiça do Trabalho”,
importante entendimento do Poder Judiciário que é
formado pelos juízes de direito da carreira da
Justiça Federal e da carreira da Justiça Comum de
todos os Estados do Brasil. O acórdão em questão
definiu, com força de súmula, que os sócios de uma
empresa não são responsáveis pelas dívidas da
sociedade.

 
O julgado é de relevante significado  jurídico e

social, porque tira o Poder Judiciário Brasileiro, ao menos em parte, da desconfortável impressão de
que, no Brasil e restante do mundo, desconhecia a maior parte da doutrina e legislação existente sobre a
matéria. A falsa impressão deve-se ao fato de que a Receita Federal e Fazendas Estaduais, diariamente,
ajuízam sem qualquer punição, centenas de Executivos Fiscais e Previdenciários cobrando dívidas de
empresas contra a pessoa dos seus sócios. O propósito ilegal é pressionar pessoas – através de penhoras
ilegais – a pagarem dívidas que não são suas. Neste sentido, o acórdão proferido, demonstra que o
Poder Judiciário Brasileiro deixou de estar alheio a esta verdadeira agressão ao Estado de Direito. A
decisão do STJ define que  a partir de agora todas as pessoas demandadas indevidamente, poderão
promover ação de indenização contra o credor fiscal e até contra as pessoas físicas dos procuradores
estaduais e federais que insistam em cobrar dívidas de sócios ao invés das sociedades.

 
Nossos julgadores, conhecem a lei e a história do Direito Comercial e Civil. As sociedades

anônimas, veja-se, já existem desde o século XVI (período colonial), exatamente para assegurar aos
nobres e burgueses portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses, que investissem nos capitães das
caravelas das expedições de descoberta do novo mundo, sem serem condenados pela Poderosa Igreja da
época, que considerava blasfêmia dizer que a terra era redonda.

 
Durante a  Revolução Industrial, na Inglaterra, França e Itália, por sua vez, século XIX, concebeu-se

a criação de empresas com personalidade jurídica e patrimônio próprios distintos e inconfundíveis com
os de seus sócios. O fenômeno jurídico foi fundamental para que os burgueses da época arriscassem
parte de seu capital em empreendimentos totalmente novos, com concepção industrial, e que
forçosamente eram, no início, chefiados por sapateiros, tecelões, ferreiros que organizavam sua atividade
profissional em uma escala antes nunca vista.

 

Nós temos 773 visitantes online

Guia Local

Encontre-nos no Facebook

Portal Jurídico
Investidura

3433 pessoas curtiram Portal Jurídico
Investidura

Curtir Você curtiu Po
Jurídico
Investidura.
(desfazer) · Pá
do
administrador  
Você curte
isto. Curtir
(desfazer) · Pá
do
administrador  

Plug-in social do Facebook

Todos os Estados
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
DF
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

NOTÍCIAS

Página Inicial Sobre Biblioteca Jurídica Modelos Jurisprudência Notícias Envie Seu Artigo Serviços Pergunte

 PeixeUrbano.com.br/Cadastre-se Anúncios Google

12 vagas de Agente de Controle de Vetor na Prefeitura de Monte Azul Paulista-SP

http://www.investidura.com.br/component/user/?task=register
http://www.investidura.com.br/./
http://www.investidura.com.br/./
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/empresarial/177699-stj-torna-definitivo-dividas-da-sociedade-nao-sao-dividas-dos-socios-agora-so-falta-a-justica-so-trabalho-entender.pdf
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/empresarial/177699-stj-torna-definitivo-dividas-da-sociedade-nao-sao-dividas-dos-socios-agora-so-falta-a-justica-so-trabalho-entender.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.investidura.com.br/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5pbnZlc3RpZHVyYS5jb20uYnIvYmlibGlvdGVjYS1qdXJpZGljYS9hcnRpZ29zL2VtcHJlc2FyaWFsLzE3NzY5OS1zdGotdG9ybmEtZGVmaW5pdGl2by1kaXZpZGFzLWRhLXNvY2llZGFkZS1uYW8tc2FvLWRpdmlkYXMtZG9zLXNvY2lvcy1hZ29yYS1zby1mYWx0YS1hLWp1c3RpY2Etc28tdHJhYmFsaG8tZW50ZW5kZXIuaHRtbA%3D%3D
http://www.investidura.com.br/component/banners/click/13.html
http://www.investidura.com.br/component/banners/click/19.html
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/pages/Portal-Juridico-Investidura/171293879579703
http://www.facebook.com/pages/Portal-Juridico-Investidura/171293879579703
http://www.facebook.com/pages/Portal-Juridico-Investidura/171293879579703
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://guialocal.investidura.com.br/
http://guialocal.investidura.com.br/Acre-nAcre.html
http://guialocal.investidura.com.br/Alagoas-nAlagoas.html
http://guialocal.investidura.com.br/Amapa-nAmap%c3%a1.html
http://guialocal.investidura.com.br/Amazonas-nAmazonas.html
http://guialocal.investidura.com.br/Bahia-nBahia.html
http://guialocal.investidura.com.br/Ceara-nCear%c3%a1.html
http://guialocal.investidura.com.br/DF-nDF.html
http://guialocal.investidura.com.br/Espirito_Santo-nEsp%c3%adrito+Santo.html
http://guialocal.investidura.com.br/Goias-nGoi%c3%a1s.html
http://guialocal.investidura.com.br/Maranhao-nMaranh%c3%a3o.html
http://guialocal.investidura.com.br/Mato_Grosso-nMato+Grosso.html
http://guialocal.investidura.com.br/Mato_Grosso_do_Sul-nMato+Grosso+do+Sul.html
http://www.investidura.com.br/
http://www.investidura.com.br/sobre-investidura.html
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica.html
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica.html
http://www.investidura.com.br/jurisprudencia.html
http://www.investidura.com.br/noticias.html
http://www.investidura.com.br/revista//index2.php?option=com_artforms&formid=2&af_mod=1&Itemid=99999
http://www.investidura.com.br/servicos.html
http://www.pergunte.investidura.com.br/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BAf3jDQ0_TdzDJNLtlQfmzrXHAdS44NoBhLm_uxvAjbcB8NccEAEYASDgsKkLOABQg8yspAFgzbjpgKQDoAHc5vfiA7IBFnd3dy5pbnZlc3RpZHVyYS5jb20uYnK6AQozMDB4MjUwX2FzyAEC2gHEAWh0dHA6Ly93d3cuaW52ZXN0aWR1cmEuY29tLmJyL2JpYmxpb3RlY2EtanVyaWRpY2EvYXJ0aWdvcy9lbXByZXNhcmlhbC8xNzc2OTktc3RqLXRvcm5hLWRlZmluaXRpdm8tZGl2aWRhcy1kYS1zb2NpZWRhZGUtbmFvLXNhby1kaXZpZGFzLWRvcy1zb2Npb3MtYWdvcmEtc28tZmFsdGEtYS1qdXN0aWNhLXNvLXRyYWJhbGhvLWVudGVuZGVyLmh0bWyAAgGpAgTB30uFEaQ-yALEj7YYqAMByAMV6AMT6AP4CegDS-gDpwP1AwAAAMQ&num=1&sig=AGiWqtyPo4ktq7hoHawots5J4ypzpyFCfg&client=ca-pub-1818785766817564&adurl=http://www.peixeurbano.com.br/sao-paulo%3Fsc%3Dlanding%26vid%3D5%26utm_source%3DJussi-Google%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DEmpregos&nm=2
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BAf3jDQ0_TdzDJNLtlQfmzrXHAdS44NoBhLm_uxvAjbcB8NccEAEYASDgsKkLOABQg8yspAFgzbjpgKQDoAHc5vfiA7IBFnd3dy5pbnZlc3RpZHVyYS5jb20uYnK6AQozMDB4MjUwX2FzyAEC2gHEAWh0dHA6Ly93d3cuaW52ZXN0aWR1cmEuY29tLmJyL2JpYmxpb3RlY2EtanVyaWRpY2EvYXJ0aWdvcy9lbXByZXNhcmlhbC8xNzc2OTktc3RqLXRvcm5hLWRlZmluaXRpdm8tZGl2aWRhcy1kYS1zb2NpZWRhZGUtbmFvLXNhby1kaXZpZGFzLWRvcy1zb2Npb3MtYWdvcmEtc28tZmFsdGEtYS1qdXN0aWNhLXNvLXRyYWJhbGhvLWVudGVuZGVyLmh0bWyAAgGpAgTB30uFEaQ-yALEj7YYqAMByAMV6AMT6AP4CegDS-gDpwP1AwAAAMQ&num=1&sig=AGiWqtyPo4ktq7hoHawots5J4ypzpyFCfg&client=ca-pub-1818785766817564&adurl=http://www.peixeurbano.com.br/sao-paulo%3Fsc%3Dlanding%26vid%3D5%26utm_source%3DJussi-Google%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DEmpregos
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/empresarial/177699-stj-torna-definitivo-dividas-da-sociedade-nao-sao-dividas-dos-socios-agora-so-falta-a-justica-so-trabalho-entender.html%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-1818785766817564%26adU%3DPeixeUrbano.com.br/Cadastre-se%26adT%3DImageAd%26gl%3DBR&usg=AFQjCNG07r7zCBNCg2lyOoCQG62psOLd3w
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BNOuyDg0_TcmaFYLRlQfloMC2AorhpoIC-uCv1hjAjbcB4LYNEAEYASDgsKkLOABQ94T-iwRgzbjpgKQDoAGMo4nuA7IBFnd3dy5pbnZlc3RpZHVyYS5jb20uYnK6AQozMDB4MjUwX2FzyAED2gHEAWh0dHA6Ly93d3cuaW52ZXN0aWR1cmEuY29tLmJyL2JpYmxpb3RlY2EtanVyaWRpY2EvYXJ0aWdvcy9lbXByZXNhcmlhbC8xNzc2OTktc3RqLXRvcm5hLWRlZmluaXRpdm8tZGl2aWRhcy1kYS1zb2NpZWRhZGUtbmFvLXNhby1kaXZpZGFzLWRvcy1zb2Npb3MtYWdvcmEtc28tZmFsdGEtYS1qdXN0aWNhLXNvLXRyYWJhbGhvLWVudGVuZGVyLmh0bWzgAQOpArWDh1-YFKQ-yAKakYoaqAMByAMV6AMT6AP4CegDS-gDpwP1AwAAAMQ&num=1&sig=AGiWqtzZzWdykYy6zvl2zPVQbvt3Gf7Tyw&client=ca-pub-1818785766817564&adurl=http://clicklogger.rm.uol.com.br/%3Fprd%3D21%26grp%3Dsrc:17%3Bcpg:Google%2520Banners%2520-%2520Contextual%3Badgrp:Genericas%3Bcreative:ec_testelp%3Bmod:1%26msr%3DCliques%2520de%2520Origem:1%26oper%3D11%26redir%3Dhttp://empregocerto.uol.com.br/info/cadastre-se.html
http://www.investidura.com.br/ultimas-noticias/229-concursos/177707-12-vagas-de-agente-de-controle-de-vetor-na-prefeitura-de-monte-azul-paulista-sp.html


STJ Torna Definitivo: Dívidas da Sociedade não são Dívidas dos Sócios, Agora só Falta a Justiça so Trabalho Entender! |

http://www.investidura.com.br/...os/empresarial/177699-stj-torna-definitivo-dividas-da-sociedade-nao-sao-dividas-dos-socios-agora-so-falta-a-justica-so-trabalho-entender.html[25/01/2011 15:50:30]

JComments

 
A decisão também é importante porque evidencia a fragilidade dos conceitos que norteiam a Justiça

do Trabalho brasileira, obstinada em considerar a CLT e alguns casuísticos princípios de direito laboral,
como superiores aos demais ramos do direito.

 
Se obedecesse  a lógica e o conhecimento jurídico científico, certamente a Justiça do Trabalho

deixaria de proferir decisões inconstitucionais que responsabilizam, em qualquer hipótese ou em
qualquer reclamatória trabalhista – absurda ou não -, a pessoa dos sócios de uma empresa, pelas dívidas
desta última, misturando o patrimônio e personalidade jurídica de um com a de outro, como se fosse
uma verdadeira salada.  

 
Referida postura é inconstitucional porque fere de morte o art. 3º da CF, que determina que todo o

ordenamento jurídico brasileiro deve objetivar o incremento do desenvolvimento econômico, além da
geração de empregos. O Código Civil e até o anterior Código Comercial, leis mais antigas e superiores à
própria CLT, legislação ultrapassada que revela a caricatura de populismo governamental sem limites,
também proíbem e não admitem misturar as dívidas de uma empresa com o patrimônio de seus sócios.
Caso contrário, para que prever em lei a criação de uma empresa?

 
Ao final, é certo afirmar que o STJ tornou ainda mais evidente o quão distantes estão da realidade

as decisões que acontecem na seara da Justiça do Trabalho, quando comparada ao verdadeiro “Poder
Judiciário Brasileiro”.  É necessário aprender a lição!
 
Édison Freitas de Siqueira
Presidente do Instituto de Estudos dos Direitos dos Contribuintes
www.edisonsiqueira.com.br
efs_artigos@edisonsiqueira.com.br
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