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1. INTRODUÇÃO 

Disregard é a súmula da frase disregard of legal entity, originária do Direito Norte Americano, 
cuja doutrina assim denominada foi recebida, num primeiro momento, pelos nossos 
doutrinadores, seguidos pela nossa melhor jurisprudência, como teoria da desconsideração da 
pessoa jurídica. Alguns autores, a exemplo de Márcio Souza Guimarães (Aspectos Modernos da 
Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, in 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3996), certas leis, como é o caso do Código do 
Consumidor, e determinadas decisões judiciais, tal como a proferida pelo Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia (ApCív. n. 0027702-3), referem-se a ela como desconsideração da 
personalidade jurídica. 

Recentemente, por algumas específicas leis, como são exemplos a Lei federal n. 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, a Lei federal 
n. 8.884, de 13 de junho de 1994, que transformou o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE – em autarquia, a Lei federal n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente e o Código Civil, foi recepcionada pelo nosso Ordenamento Jurídico. Enfim, não 
remanesce qualquer dúvida ou entredúvida como diria Celso Antônio Bandeira de Mello, 
quanto ao acolhimento pelo nosso ordenamento jurídico da disregard of legal entity. 

Costuma-se, em nosso meio, mencionar como autorizadoras da aplicação da teoria 
da desconsideração da pessoa jurídica nas matérias que versam, o Decreto federal n. 3.708, de 
10 de janeiro de 1919, hoje revogado, que regulava a constituição de sociedades por cotas de 
responsabilidade limitada (art. 10), a Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2°, § 2°), o Código 
Tributário Nacional (arts. 133, II, 134 e 135), a Lei dos Crimes de Sonegação Fiscal (art. 6°), a Lei 
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de Repressão ao Abuso do Poder Econômico (art. 6°), a Lei das Sociedades Anônimas (arts. 115 
a 117, 233 e 242), entre outras. Essas leis, ainda que algumas vezes sejam assim entendidas 
pela jurisprudência e por alguns autores, não acolhem a disregard, conforme, a par de outros, 
ensina Osmir Antonio Globekner (Desconsideração da Pessoa Jurídica no Código de Defesa do 
Consumidor, in http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=596),  pois cogitam da 
responsabilidade direta dos sócios. São, portanto, institutos jurídicos diversos. Ana Caroline 
Santos Ceolin (Abusos na Aplicação da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica, Belo 
Horizonte, Del Rey, 2002, p. 12) faz a tal respeito a seguinte e oportuna observação: “Malgrado 
a igualdade finalística, os institutos da desconsideração da pessoa jurídica e da 
responsabilidade pessoal dos administradores não se confundem e devem ser amplamente 
diferenciados”. 

Como vimos, mesmo comum a várias áreas do Direito, nada há, em termos legais, 
que autoriza, em nosso Ordenamento Jurídico, a aplicação dessa doutrina no Direito 
Administrativo, tanto quanto não há decisões judiciais envolvendo essa temática nem estudos 
doutrinários que poderiam sugerir outra orientação. Ressalva-se dessa afirmação recente 
decisão do Superior Tribunal de Justiça, relatada pelo Ministro Castro Meira. Este ensaio 
procurará, ainda que com todas as dificuldades decorrentes do regime jurídico administrativo 
e da falta de lei a respeito, demonstrar a possibilidade da aplicação da desconsideração da 
pessoa jurídica no Direito Administrativo Brasileiro e, se não convencermos os nossos leitores, 
esperamos, ao menos, ter descortinado o véu e posto as claras o tema para que os mais sábios 
possam demonstrá-la ou, porque não, contestá-la. 

 

2. PESSOA JURÍDICA 

O homem, desde logo, percebeu que sozinho não podia assumir certos compromissos ou 
realizar determinadas tarefas, algumas vezes por falta de recursos outras porque as 
responsabilidades iam além de sua vida e outras, ainda, porque não desejava entregar seu 
patrimônio ou parte dele para ser administrado por terceiros e resolveu associar-se, sob 
determinadas condições, a outros parceiros, criando, desse modo e por tais razões, à sua 
semelhança, um organismo que o atendesse plenamente. Nasce, assim, um ente com intuitos 
essencialmente econômicos, capaz de resolver todas essas dificuldades, chamado, mais tarde, 
pelo reconhecimento que recebeu do Direito, de pessoa jurídica. Embora em seus primórdios a 
finalidade dessas pessoas fosse econômica, com o passar do tempo outros objetivos lhes 
foram atribuídos, a exemplo dos religiosos, científicos, culturais, literários, esportivos, 
assistenciais e de utilidade pública. Em todas essas sociedades não há qualquer finalidade de 
lucro por parte de seus instituidores. 

Silvio Rodrigues (Direito Civil – Parte Geral, 34ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003, vol. 1, 
p. 86) a respeito da origem dessa entidade ensina que “A pessoa jurídica surge para suprir a 
própria deficiência humana. Freqüentemente o homem não encontra em si forças e recursos 
necessários para uma empresa de maior vulto, de sorte que procura, estabelecendo sociedade 
com outros homens, constituir um organismo capaz de alcançar o fim almejado”. Igual lição 
encontra-se em Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil – Parte Geral, 39ª ed., 
São Paulo, Saraiva, 2003, 1° vol., p. 120) quando afirma que para bem compreender a 
existência de semelhantes entidades, é preciso partir da idéia de que o homem, muitas vezes, 
por si só, é incapaz de realizar certos fins que ultrapassam suas forças e os limites da vida 
individual, o que o leva a unir-se a outros homens, formando entidades dotadas de estrutura 



 

 

própria e de personalidade privativa, com as quais supera a debilidade de suas forças e a 
brevidade de sua vida.  

A pessoa jurídica, organismo social a quem o Direito concedeu personalidade, não se 
confunde com seus membros. Com efeito, enunciava o art. 20 do então Código Civil que “As 
pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”. Civilistas do porte dos já 
citados, como é exemplo Maria Helena Diniz (Código Civil Anotado, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 
1996, p. 42), bem extraíam o conteúdo dessa prescrição. Com efeito, essa precisa estudiosa, 
ao anotar, nessa passagem, esse preceptivo assevera : “O princípio contido no caput do artigo 
ora comentado, é uma decorrência lógica da personificação da sociedade, que terá 
personalidade distinta da de seus membros. Todos os atos da pessoa jurídica serão tidos como 
atos próprios, consequentemente os atos praticados individualmente por seus sócios nada 
terão que ver com ela. A pessoa jurídica terá nome, patrimônio, nacionalidade e domicílio 
diverso dos de seus sócios” e, com a máxima vênia, acrescentamos, dos de outras entidades 
dessa natureza por eles, eventualmente, criadas. Assim continua sendo frente ao vigente 
Código Civil ainda que sem a clareza dessa velha prescrição, conforme se extrai dos seus arts. 
45 e 985 em interpretação combinada. A personalidade jurídica dessas entidades e suas 
conseqüências são seus traços marcantes.  

É o quanto basta para o objetivo a que nos propusemos: a decretação da disregard 
administrativa, pois a pessoa jurídica é para essa empreitada seu pressuposto essencial. 

 

3. USO DA PESSOA JURÍDICA 

É induvidoso que a pessoa jurídica só deve ser usada segundo suas finalidades e na 
conformidade do Direito. Seu uso abusivo contra credores e sua utilização em desrespeito ao 
interesse público, bem como a fraude à lei e o contorno a obrigações e sanções que deveria 
cumprir, são comportamentos que não se ajustam ao status que lhe reconhece o 
Ordenamento Jurídico. Wormser, citado por Marlon Tomazete (A Desconsideração da 
Personalidade Jurídica: a Teoria, o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil, in RT 
794:76), acentua que a “pessoa jurídica deve ser usada para propósitos legítimos e não deve 
ser pervertida”. Não lhes cabe, por certo, cometer abusos, gerar iniqüidades ou violar o 
interesse público. Ninguém ignora, no entanto, que de há muito o emprego da pessoa jurídica, 
especialmente a mercantil, vem sendo desvirtuado sem qualquer privilégio de tempo ou 
espaço, com notório prejuízo a terceiros e, particularmente, aos seus credores. Hoje não se 
desconhece que seu uso fraudulento ou com abuso de direito alcança a Administração Pública. 
Com efeito, com certa freqüência tem-se verificado, por exemplo, que sócios de determinada 
empresa que não consegue a CND junto ao INSS, seguramente porque deve a essa instituição 
previdenciária enorme quantia e não tem como regularizar tal situação que a impede, no mais 
das vezes, de transacionar com a Administração Pública, deixam-na inativa e constituem nova 
empresa. A esta atribuem o mesmo endereço e objetivos, permitindo-lhe utilizar os 
empregados, bens, equipamentos e instalações pertencentes à empresa desativada. Com essa 
sociedade assim mascarada participam de negócios públicos, fraudando a Constituição Federal 
que proíbe a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, contratar com o 
Poder Público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (art. 195, § 3°).  

Também não é inusitado que sócios de empresa sancionada com a suspensão de 
licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo, por exemplo, de dois anos, 
constituam outra no mesmo endereço e com idênticos objetivos, permitindo à nova entidade a 



 

 

utilização dos empregados, bens, equipamentos e instalações da empresa punida. Algumas 
vezes, tanto naquela como nesta hipótese, com a intenção de caracterizá-la como nova 
empresa, alteram os cargos de direção, modificam o valor das cotas societárias, acrescentam 
outros objetivos sociais e admitem mais um sócio, geralmente a esposa, o pai ou o irmão de 
um deles, com insignificante participação no capital da sociedade. Com esse expediente e na 
direção da nova entidade participam das licitações abertas pela Administração Pública sem 
que, em tese, se possa impedi-la, pois são entidades distintas e os sócios podem deixar inativa 
uma empresa e constituir outra ou até onde lhes interessa manter ambas atuantes. Por esse 
expediente burlam a lei, contornam a sanção aplicada, violam o interesse público e a 
moralidade administrativa. Nem mesmo o fato de que os sócios de ambas as empresas são os 
mesmos é dado suficiente para obstar a participação da nova empresa nas licitações, pois, em 
tese, não podem ser confundidos com a pessoa jurídica desativada ou com a que acabaram de 
criar. Mesmo assim, tem-se que admitir que há um uso, no mínimo, estranho da pessoa 
jurídica, para não dizer abusivo e fraudulento, a reclamar a devida correção. 

 

4. DISREGARD DOCTRINE 

Para obstar os mencionados e escusos comportamentos da pessoa jurídica, a jurisprudência 
anglo-saxônica desenvolveu eficiente mecanismo, mais tarde sistematizado pelos 
doutrinadores alemães, conforme relembra, com apoio em J. Lamartine Corrêa de Oliveira, 
Ana Caroline Santos Ceolin (ob. cit., p. 13). Tal mecanismo recebeu diferentes designações dos 
autores conforme o país em que encontrou guarida e se aprimorou. Assim: desconsideração 
(disregard of legal entity, nos Estados Unidos da América do Norte), levantamento (lifting the 
corporate veil, na Inglaterra), penetração (durghgriff der juristischen personen, na Alemanha), 
teoria da penetração (teoría de la penetracion, na Argentina) e superação (superamento della 
personalitá giuridica, na Itália). Entre nós é chamado de desconsideração da pessoa jurídica. 
Esse mecanismo, bem engendrado por juízes do Século XIX, além do caráter desestimulador da 
fraude e do abuso de direito que lhe é próprio, prestigia a pessoa jurídica na medida em que 
reafirma a distinção que há entre ela e a pessoa de seus sócios, mas permite que sejam 
responsabilizados seus membros quando através dela tenham cometido abusos, gerado 
iniqüidades ou violado o interesse público.  

Consiste a disregard doctrine em se desconsiderar a personalidade jurídica da 
entidade e considerar seus membros para responsabilizá-los pelo cometimento de fraude, 
abuso de direito, iniqüidade ou violação do interesse público. Ignora-se o princípio da 
personalização da pessoa jurídica para alcançar os seus membros ou até outra dessas 
entidades que faça parte do mesmo grupo econômico. Na sua aplicação, confunde-se a pessoa 
jurídica com a de seus membros, de sorte que estes respondem pelos comportamentos 
daquela. “O que pretendem os adeptos dessa doutrina”, assevera Silvio Rodrigues (ob. e vol. 
cits., p. 96), “é justamente permitir ao juiz erguer o véu da pessoa jurídica, para verificar o jogo 
de interesses  que se estabeleceu em seu interior, com o escopo de evitar o abuso e a fraude 
que poderiam ferir os direitos de terceiros e do Fisco”.  

Em seguida esse autor conclui: “Assim sendo, quando se recorre à ficção da pessoa 
jurídica para enganar credores, para fugir a incidência da lei ou para proteger um ato 
desonesto, deve o juiz esquecer a idéia de personalidade jurídica para considerar os seus 
componentes como pessoas físicas e impedir que por meio do subterfúgio prevaleça o ato 
fraudulento”. Trabalha-se daí por diante somente com os sócios. Portanto, se a sociedade 



 

 

restou descapitalizada, não tendo como responder pelo seu passivo, mas em contrapartida 
seus sócios fraudulentamente e às custas dessa descapitalização amealharam considerável 
patrimônio, uma vez desconsiderada a pessoa jurídica, respondem pelos seus débitos. 
Igualmente se passará com a sociedade punida pela Administração Pública. De sorte que, nada 
adiantará aos seus sócios criar outra sociedade para contornar a punição, porque 
desconsiderada esta responderão como se fossem a própria sociedade punida, restando a 
nova sociedade impedida de participar de certa licitação, por exemplo. Destarte, se aquela 
estava, verbi gratia, impedida de licitar, esta também estará, pois com a desconsideração 
impedidos, na realidade, estão seus sócios, como restará configurado ao longo deste ensaio.  

Atente-se que a desconsideração da pessoa jurídica é momentânea e unicamente 
para o caso que lhe deu origem, não se estendendo para outras situações e fins. Desse modo, 
a cada nova situação deve ser decreta a desconsideração, pois não se toma essa medida para a 
generalidade dos casos ou por um certo tempo. Ademais, não se trata de extinção da 
sociedade. Assim é por força do princípio da consideração da pessoa jurídica. A decretação da 
desconsideração da pessoa jurídica não tem por objetivo qualquer devassa na sociedade à 
vista de seus variados comportamentos, menos ainda, de levá-la ao desaparecimento, pois não 
se trata de despersonalização que, esta sim, levaria à extinção da pessoa jurídica. Nessa 
direção Marcio Souza Guimarães (ob. cit., p. 5) assinala que “Não há que se falar em 
despersonalização, mas sim de desconsideração”. É definida por Osmir Antonio Globekner (ob. 
cit., p. 5) como o “afastamento momentâneo da personalidade jurídica da sociedade, para 
destacar ou alcançar diretamente a pessoa do sócio, responsabilizando-o como se a sociedade 
não existisse, em relação a um ato concreto e específico”. 

Certamente, essa súmula não é todo o regime desse instituto, mas é o bastante para 
nossa empreitada. 

 

5. INSTITUTO DA TEORIA GERAL DO DIREITO 

A desconsideração da pessoa jurídica surgiu no âmbito do Direito Comercial, pois visava 
salvaguardar os interesses dos credores de certa sociedade em que seu patrimônio confundia-
se com o de seus membros, conforme ocorreu em 1897 na demanda Salomon v. Salomon & 
Co. Esse foi o caso de maior repercussão mundial ocorrido à época na Inglaterra, embora não 
tenha sido o pioneiro nem a House of Lords, corte superior de justiça, manteve a decisão de 
primeiro grau, na medida em que reconheceu a diversidade dos patrimônios da companhia e 
de seus sócios, além de não identificar qualquer vício na sua constituição. Não é, ainda que 
possa parecer, por essa razão e pela sua freqüente utilização nos processos de cunho 
comercial, instituto exclusivo desse ramo do Direito Privado. É instituto que se afeiçoa a 
qualquer ramo do Direito, pois o abuso pode ser praticado pela pessoa jurídica com vista a 
lesar credores, a prejudicar o Fisco, a ludibriar direitos dos familiares dos sócios, a escapar de 
sanções administrativas, a fazer tábula rasa do interesse público, a ignorar os direitos do 
consumidor, a vilipendiar os direitos dos trabalhadores e a burlar a lei, por exemplo, tendo 
como objetivo favorecer seus sócios. É instituto, pode-se afirmar, da Teoria Geral do Direito. 
Aliás, Toshio Mukai (Direito Administrativo e Empresas do Estado, 1ª ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 1984, p. 221) assevera que o problema da desconsideração da pessoa jurídica é do 
âmbito da Teoria Geral do Direito. Esse reconhecimento não impede que o Direito Positivo 
institua e estabeleça critérios objetivos para a desconsideração da pessoa jurídica. 



 

 

É suficiente para sua aplicação a qualquer ramo do Direito que esteja envolvida uma 
pessoa jurídica e que seus sócios tenham agido fraudulentamente, com abuso de direito ou 
com violação do interesse público e que não estejam expressa, direta e legalmente 
responsabilizados por esses atos. Há de cuidar-se de entidade regularmente constituída, pois 
não tem sentido falar-se em desconsideração da pessoa jurídica quando se trata de sociedade 
irregular ou de fato, porque na primeira hipótese os sócios já respondem e na segunda porque 
não há, de direito, o que desconsiderar. Com efeito, ensina Márcio Souza Guimarães (ob. cit., 
p. 3), ilustre Promotor de Justiça do Rio de Janeiro, que “Nesse sentido, não terá cabimento a 
utilização do mecanismo da desconsideração da personalidade jurídica para as sociedade 
irregulares ou de fato, seja porque, na primeira, a irregularidade já tem por efeito o alcance 
indiscriminado dos sócios ou porque, na segunda, não houve consideração da personalidade 
jurídica”. 

Não se ignora que o ordenamento jurídico, em inúmeras vezes, institui e regula a 
responsabilização direta dos sócios, de sorte que não se pode confundir essas situações com a 
desconsideração da pessoa jurídica. Nesses casos a lei prescreve a sujeição dos sócios, sem 
necessidade da desconsideração da pessoa jurídica da qual são membros. Mas quando inexiste 
a expressa prescrição legal dessa responsabilidade ou quando ela é insuficiente, porque o 
abuso ou a fraude apresenta-se sob facetas inalcançáveis pela responsabilização direta dos 
sócios, exsurge, ainda que sem previsão legal, em qualquer ramo do Direito a possibilidade de 
aplicação judicial da desconsideração da pessoa jurídica, pois seus sócios a utilizaram para 
ludibriar a incidência da lei ou para proteger seus atos desonestos. Oportuna nesse particular é 
a lição, sempre atual, de Rubens Requião (Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade 
Jurídica, in RT 410:12) ao asseverar: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da 
personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, 
se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deve desprezar a personalidade 
jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se 
escondem para fins ilícitos ou abusivos”. 

 

6. A DISREGARD NO DIREITO ADMINISTRATIVO 

Cuidando-se, como vimos, de instituto que se afeiçoa a qualquer ramo do Direito, por certo 
essa doutrina se aplica ao Direito Administrativo, sempre que se configurar a hipótese de 
abuso no manejo da personalidade jurídica que se caracteriza pelo desvio de finalidade, pela 
confusão patrimonial, pela utilização excessiva da forma e pela prática de fraude. Em suma: 
em todas as situações em que o uso arbitrário ou fraudulento da pessoa jurídica violar de 
algum modo o interesse público. Portanto, o juiz do feito, a pedido da Administração Pública 
ou do Ministério Público quando lhe cabe intervir no processo, pode desconsiderar a pessoa 
jurídica para alcançar seus sócios. Não importa, como se verá, a ausência de legislação a 
respeito, pois não é dado ao juiz prestigiar a fraude ou abuso de direito, especialmente contra 
o interesse público, a pretexto de respeitar o princípio da consideração da pessoa jurídica que, 
com extremo rigor, separa a sociedade da pessoa dos seus sócios ou fundado no fato de que a 
lei é omissa. Se assim não fosse, restaria desmentida a própria realidade da jurisprudência, que 
entre nós há muito tempo a acolheu e a vem aplicando em outros ramos do Direito, mesmo na 
ausência total de lei. Nada há de novo no Ordenamento Jurídico que pudesse obstar a sua 
aplicação ao Direito Administrativo.  



 

 

Aliás, a aplicabilidade da desconsideração da pessoa jurídica no Direito 
Administrativo é aceita por doutos juspublicistas a exemplo de Anna Rita Tavares (Parecer, in 
RTDP 25:107), Edite Mesquita Huhpsel (Parecer inédito n. PAC-T-020/2000 da Procuradoria 
Especializada em Atos, Contratos e Patrimônio do Estado da Bahia), Marcos Juruena Villela 
Souto (Licitações & Contratos Administrativos, 3ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Esplanada, 1998, p. 
302) e Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed., 
São Paulo, Dialética, 2002, p. 523). Como o Direito Administrativo está presente nas autarquias 
e fundações públicas, no âmbito administrativo do Judiciário, do Legislativo e dos Tribunais de 
Contas, é certa a afirmação de que a tais entidades e órgãos cabe a decretação da 
desconsideração da pessoa jurídica envolvida com seus respectivos interesses, observadas as 
cautelas e o regime jurídico que vimos analisando. Não há, portanto, que se entender restrita 
ao Poder Executivo. 

Adilson Abreu Dallari parece acolher essa doutrina, pois em estudo que denominou 
de Apresentação de Proposta por Empresa Pertencente a um mesmo Grupo Econômico, 
publicado no ILC 100:442, afirmou: “O que se deve evitar é o risco de que qualquer uma delas 
seja simples empresa de fachada, sem existência real, criada apenas para dar respaldo à outra 
em licitações”. Está esse administrativista de primeira água absolutamente certo, pois o Direito 
não concedeu à pessoa jurídica qualquer poder para a prática de fraude ou abuso de direito. 
Mas como evitar a empresa fantoche ou de fachada? O ilustre professor não o diz, pois nisso 
não estava a trabalhar, mas nós, com as vênias devidas, respondemos: evita-se com a 
oportuna decretação da desconsideração da personalidade da empresa de fachada. Esse 
raciocínio leva-nos à convicção de que esse ilustre autor entende aplicável a desconsideração 
da pessoa jurídica no Direito Administrativo, embora não se tenha dele qualquer confirmação, 
pois não encontramos nenhum outro modo de evitar esse desabrido e ilegal comportamento 
dessas sociedades. 

Carlos Pinto Coelho Motta (Eficácia nas Licitações & Contratos, 9ª ed., Belo 
Horizonte, Del Rey, 2002, p. 526) também entende como possível sua aplicação ao Direito 
Administrativo ao ensinar: “Pode se dar o caso de que uma pessoa jurídica, em razão de algum 
objetivo ilícito (açambarcar setores de mercado, escusar-se da tutela da gestão contratual, 
participar de licitação, evadir-se de responsabilidade ou sanções, fortalecer segmentos 
políticos etc.), constitua-se com roupagem societária especificamente destinada a, 
simultaneamente, viabilizar tais objetivos e encobrir irregularidades. Nessa hipótese, é 
aplicável a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, para fins de responsabilização 
e aplicação de sanções”. Com efeito, ainda que sem expressa menção, ao tratar da 
desconsideração da pessoa jurídica nessa preciosa monografia sobre licitações e contratos 
administrativos e, sobretudo, por mencionar que entre os objetivos ilícitos da sociedade de 
fachada está o de participar de licitações que lhes foram proibidas, esse autor está, 
seguramente, aceitando a aplicabilidade dessa doutrina ao Direito Administrativo.  

Nada diverso se passa no Judiciário. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar 
legítimo o ato administrativo que decretara a desconsideração da pessoa jurídica por fraude 
em processo licitatório, por certo, mesmo sem declarar, admitiu a aplicabilidade da disregard 
no Direito Administrativo (ROMS n. 15.166-BA – 2002/0094265-7, Rel. Ministro Castro Meira). 
Na ementa desse v. Acórdão restou consignado entendimento que assegura a exatidão dessa 
afirmação, ou seja: “A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os 
mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para 
licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar a aplicação da sanção 



 

 

administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações – Lei n° 8.666/93, de 
modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para 
estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída” (BLC n. 2, de 
2004, p. 159). Portanto, é incontestável, face à doutrina especializada e a esse v. Acórdão, que 
a desconsideração da pessoa jurídica, tal como se passa nos demais ramos do Direito, Público 
ou Privado, é aplicável ao Direito Administrativo. 

 

7. DECRETAÇÃO JUDICIAL 

Assente que a desconsideração da pessoa jurídica também é aplicável ao Direito 
Administrativo, cabe oferecer algumas noções de como pode acontecer a decretação judicial e 
quais os requisitos legitimadores, deixando para, na seqüência, cuidar da desconsideração 
administrativa. Para o que nos interessa, pouca preocupação há com a decretação judicial, pois 
poderá o juiz determiná-la a qualquer momento no processo de execução e na sentença no 
processo de conhecimento. Nesses casos, a medida judicial, ainda que nela seja discutido um 
provimento da Administração Pública, não difere de iguais medidas em que o litígio judicial 
versa direitos dos credores de uma dada sociedade. Portanto, o juiz, em razão da provocação 
de uma das partes ou mesmo do Ministério Público quando lhe cabe intervir, verificando estar 
demonstrada a fraude ou o abuso de direito praticado pela sociedade contra terceiros, 
decretará a desconsideração da pessoa jurídica e prescreverá seu exato alcance. 

Poderia o juiz decretar a desconsideração da pessoa jurídica de ofício? Não é fácil a 
resposta, pois tanto pode ser sustentada sua viabilidade como sua inviabilidade, pelo menos 
em termos de Direito do Consumidor. Para alguns, como é o caso de Edson Luiz Fachini 
(Comentários ao Código do Consumidor, em que são coordenadores José Cretella Júnior e René 
Ariel Dott e organizador Geraldo Magela Alves, Rio de Janeiro, Forense, 1992, p. 103), a 
viabilidade da aplicação de ofício da desconsideração da pessoa jurídica está fundada na 
literalidade do art. 28 do Código do Consumidor, que prescreve: “O juiz poderá desconsiderar 
a personalidade jurídica da sociedade quando ...”. A expressão poderá estaria para esse autor 
indicando uma competência exercitável pelo juiz independentemente de provocação da parte 
ou do Ministério Público. A dito argumento outros autores, a exemplo de Olga Maria do Val 
(Revista do Consumidor, v. 15, p. 179) e de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery 
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 5ª 
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, p. 348), agregam que as normas do Código do 
Consumidor são de ordem pública e de interesse geral, o que permite sua aplicação de ofício 
pelo juiz. 

Ainda que respeitáveis sejam os argumentos e doutos os defensores dessa tese, que 
acreditamos válida em matéria consumerista, deve prevalecer a inteligência contrária para as 
situações colhidas pelo Código Civil, ou seja, não cabe ao juiz, de ofício, decretar a 
desconsideração da pessoa jurídica face ao que determina o art. 50, do Código Civil, que 
contém a frase “... pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, ...”. Não é a hipótese de falta de lei que permitiria 
eventual analogia, ao contrário existe lei e esta prescreve para o caso o comportamento do 
juiz, que só decidirá a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe cabe 
intervir. Essa também é a inteligência de Ana Caroline Santos Ceolin (ob. cit., p. 168). Com 
relação ao Direito Administrativo a possibilidade é menor ainda, pois não há lei prevendo essa 
decretação e o art. 50 do Código Civil parece não alcançar esse ramo do Direito Público. 



 

 

Contra o ato de desconsideração da pessoa jurídica, praticado pelo juiz tanto no 
processo de execução como no de conhecimento, cabem os competentes recursos judiciais 
propostos pelos alcançados, ou seja, o agravo de instrumento quando se tratar de decisão 
interlocutória e a apelação quando se cuidar de sentença. Essa inteligência encontra arrimo 
em decisão (ROMS 16.105-GO – 2003/0045075-0) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
onde restou assentado que os “terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade 
jurídica da falida estão legitimados a interpor, perante o próprio juízo falimentar, os recursos 
tidos como cabíveis, visando a defesa de seus direitos”. Desse modo, não há violação dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. É a chamada disregard incidental. A 
jurisprudência tem entendido ser dispensável, para o caso, a propositura de ação autônoma 
(TJGO-ROMS 16.105-GO – 2003/0045075-0). Sob certas circunstâncias, como é o caso da 
esposa na iminência de divórcio que pede a desconsideração da pessoa jurídica da qual faz 
parte seu marido, para alcançar bens do casal irregularmente transferidos ao patrimônio da 
sociedade em razão do uso abusivo da procuração que lhe outorgara, a decretação dessa 
medida só pode acontecer em ação judicial própria, observado o devido processo legal, até 
porque não há qualquer processo judicial instaurado por fraude ou abuso de direito em que tal 
pedido pudesse prosperar. É a disregard não-incidental, cuja decretação dar-se-á na sentença 
que, ainda, fixará seu alcance. A apelação, no caso, é o recurso competente.  

 

8. DECRETAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Assentado que a teoria da desconsideração da pessoa jurídica é aplicável no Direito 
Administrativo e que é possível sua decretação judicial, cabe verificar se pode ser determinada 
por ato administrativo. Alhures já foi escrito que o ato administrativo está para o Direito 
Administrativo, assim como o ato jurídico está para o Direito Civil na consecução, 
respectivamente, dos direitos e interesses do cidadão e da Administração Pública. Pelo ato 
administrativo a Administração Pública realiza o interesse público, seja no oferecimento de 
utilidades e comodidades aos administrados, seja na aplicação das sanções. Odete Medauar 
(Direito Administrativo Moderno, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 163) ensina 
que “o ato administrativo constitui assim, um dos principais meios pelos quais atuam e se 
expressam as autoridades e órgãos administrativos”, sempre na busca do interesse público. 
Destarte, atendidas certas exigências, especialmente as relativas ao devido processo legal, ao 
contraditório e à ampla defesa, pode o agente público competente decretar a desconsideração 
da pessoa jurídica. Justificam essa inteligência, ao menos, os princípios do dever-poder de agir, 
do interesse público e da moralidade administrativa. 

 

8.1. PRINCÍPIO DO DEVER-PODER DE AGIR 

Ao administrador público cabe desempenhar, a tempo, as atribuições ou competências de seu 
cargo. Sobre o exercício dessas competências não tem o agente público qualquer poder, senão 
o de exercitá-las. Destarte, ao surgir a oportunidade para agir, o agente público, via de 
conseqüência a Administração Pública, não pode omitir-se ou renunciar a sua competência. 
Deveras, Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, 16ª, ed., São Paulo, 
Malheiros, 2003, p. 134) ao versar a competência administrativa frisa ser ela “de exercício 
obrigatório para os órgãos e agentes públicos. Vale dizer: exercitá-la não é questão entregue à 
livre decisão de quem as titularize. Não está em pauta um problema ‘pessoal’ do sujeito, ao 
qual ele possa dar a solução que mais lhe apraz. Está sotoposto ao dever jurídico de atender a 



 

 

finalidade legal e, pois, de deflagrar os poderes requeridos para tanto sempre que presentes 
os pressupostos de seu desencadeamento”. 

Trata-se, pois, de um dever-poder. Sabemos que o agir do agente público pode estar 
ligado ao desfazimento de um ato administrativo por ilegalidade, à aplicação de uma sanção, à 
prática de um lançamento tributário ou à guarda, conservação e aprimoramento dos bens, 
direitos e interesses públicos. Em todas essas e outras hipóteses o agente público deve agir 
sob pena de responsabilidade. Ao versar essa matéria, Hely Lopes Meirelles (Direito 
Administrativo Brasileiro, 28ª ed., São Paulo, Malheiros, 2003, p. 101) assegura que “O poder-
dever de agir da autoridade pública é hoje reconhecido pacificamente pela jurisprudência e 
pela doutrina. O poder tem para o agente público o significado de dever para com a 
comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem o detém está sempre na 
obrigação de exercitá-lo”. 

Assim se passa, ensina Lucia Valle Figueiredo, com apoio em Enzo Capascioli, porque 
no Direito Administrativo impera a idéia de função, e, como tal, de ônus, estando a 
Administração Pública obrigada a agir nos casos concretos, uma vez que toda função 
representa um dever de agir (Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 
2001, p. 43). Atualmente, melhor se pode avaliar esse dever-poder quando se sabe que por 
força constitucional a Administração Pública está obrigada a observar, entre outros, o princípio 
da eficiência, onde se aloja o dever de agir. Nesse sentido é a ensinança de Odete Medauar 
(ob. cit., p. 157) ao afirmar que “Agora a eficiência é princípio que norteia toda a atuação da 
Administração Pública. O vocábulo liga-se à idéia de ação, para produzir resultado de modo 
rápido e preciso. Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina que a 
Administração deve agir de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as 
necessidades da população”. 

Tais considerações levam-nos a compreender melhor a decretação administrativa da 
desconsideração da pessoa jurídica, mesmo sem a prévia existência de lei autorizadora de sua 
aplicação, pois a ausência de norma específica não pode impor absoluta inação à 
Administração Pública na medida em que, se assim fosse, seriam arrostados os princípios da 
moralidade administrativa e do interesse público. Na verdade, seria o mesmo que vê-la atuar 
contra esses superiores parâmetros que lhes são obrigatórios (art. 37, caput, da CF). Seria 
exigir-lhe o sacrifício de interesses públicos que estão sob sua guarda, ensina o Ministro Castro 
Meira no v. Acórdão do ROMS n. 15.166-BA-2002/0094265-7, para, na seqüência, arrematar: 
“Em obediência ao Princípio da Legalidade, não pode o aplicador do direito negar eficácia aos 
muitos princípios que devem modelar a atuação do Poder Público” (BLC n. 2, de 2004, p. 159), 
dentre os quais está, por certo, o princípio do dever-poder de agir.  

 

8.2. PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO 

Dentre os vários princípios de obediência obrigatória pela Administração Pública está o do 
interesse público. Por ele impõe-se à Administração Pública a prática de atos e 
comportamentos exclusivamente voltados a alcançar o interesse público, pois é a direção 
única de qualquer de suas atuações. O afastamento do interesse público levará a nulidade ao 
ato ou comportamento da Administração Pública. Interesse público é o que se refere a toda a 
sociedade. É o interesse do todo social, da comunidade considerada por inteiro. Nesse sentido 
é a lição de De Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1987, 
vols. I e II, p. 498) ao afirmar que “Ao contrário do particular, é o que se assenta em fato ou 



 

 

direito de proveito coletivo ou geral. Está, pois, adstrito a todos os fatos ou a todas as coisas 
que se entendam de benefício comum ou para proveito geral, ou que se imponham para uma 
necessidade coletiva”. É o “pertinente à sociedade como um todo” assegura Celso Antônio 
Bandeira de Mello. Pautar-se pelos princípios e regras legais é comportamento que pertine a 
toda a sociedade, cuja fiscalização cabe precipuamente à Administração Pública. 

Portanto, de um lado tem-se que não decretar a disregard é contrariar o interesse 
público que está a exigir de todos, substancialmente do Poder Público, uma conduta firme em 
defesa dos princípios e das normas legais. Essa omissão é mais que suficiente para caracterizar 
dita violação, pois é dever-poder da Administração Pública a busca incessante do interesse 
público. De outro lado, a disregard administrativa somente será válida se decretada em função 
do interesse público. Assim, será nula se destinada a impedir, pura e simplesmente, a 
participação de alguém num dado negócio de interesse da Administração Pública. Mas será de 
plena valia se predisposta a vedar a participação de sociedade de fachada, constituída, tão-
somente, para fraudar a lei ou contornar sanções impostas a outra criada pelos mesmos 
sócios, com idênticos objetivos sociais, com sede e funcionamento no mesmo local, utilizando 
ambas as mesmas instalações, bens, equipamentos e empregados. Logo, não decretar, em 
hipóteses que tais, a desconsideração da pessoa jurídica seria pactuar com a fraude e com o 
abuso de direito e, por conseguinte, contrariar o interesse público. 

 

8.3. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

É de obrigatória observância pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o princípio da moralidade 
administrativa, diz o art. 37 da Constituição Federal. Para Hely Lopes Meirelles, apoiado em 
Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, o princípio da moralidade administrativa está 
intimamente ligado ao conceito de bom administrador, ou seja, aquele que, usando de sua 
competência, determina-se não só pelos preceitos legais vigentes, como também pela moral 
comum, propugnando pelo que for melhor e mais útil ao interesse público. “Além disso”, 
ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16ª ed., São Paulo, Atlas, 2003, p. 
79), “o princípio deve ser observado não apenas pelo administrador, mas também pelo 
particular que se relaciona com a Administração Pública”. Assim, não age segundo esse 
princípio o particular que pratica fraude, burla a lei, contorna sanções, viola o interesse público 
ou desvirtua os princípios da boa-fé e da lealdade, seja ele pessoa física ou jurídica. 

Em seguida, essa autora, em resumo, arremata: “sempre que em matéria 
administrativa se verificar que o comportamento da Administração ou do administrado que 
com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os 
bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de eqüidade, a idéia 
comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa”. Os 
sócios de uma empresa declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração 
Pública, que constituem outra, com o mesmo capital, com os mesmos objetivos e no mesmo 
endereço, permitindo que da empresa assim punida usem seus empregados, bens, 
equipamentos e instalações, certamente estão afrontando esse princípio e isso seria motivo 
mais que suficiente para a desconsideração da personalidade dessa pessoa jurídica. Ademais, 
se assim não ocorresse, a Administração Pública também estaria maltratando esse princípio e, 
portanto, cometendo ilegalidade, pois nos termos do art. 37 da Lei Maior é-lhe de obediência 
obrigatória. Em sendo assim, como não enxergar legitimidade na decretação administrativa da 



 

 

desconsideração da pessoa jurídica, quando seus sócios se dispõem por meio de nova pessoa 
jurídica a fraudar a lei, a cometer abusos e a violar o interesse público? 

 

8.4. EXIGÊNCIAS 

Ainda que assentada a legalidade da desconsideração da pessoa jurídica por ato 
administrativo, sua decretação impõe o atendimento de outra ordem de princípios jurídicos e 
de determinações legais.  

 

8.4.1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Prescreve o art. 37 da Constituição Federal que tanto a Administração Pública direta como 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá, entre outros, ao princípio da legalidade. Significa, dissemos em outra ocasião 
(Direito Administrativo, 9ª ed., São Paulo, Saraiva. 2004, p. 7), estar a Administração Pública, 
em toda sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena 
de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o 
correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-
se à anulação. Igual é o magistério de Hely Lopes Meirelles (ob. cit., p. 86) ao afirmar que a 
“legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador 
público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. 

Todavia, não há necessidade que a ação e o momento para agir estejam 
minudentemente detalhados pela lei para que a Administração Pública possa atuar, pois sua 
paralisação a pretexto da inexistência de lei para proceder de tal ou qual modo pode significar 
que está pactuando com a ilegalidade. De sorte que, em tese, é dispensável uma específica lei 
reguladora para a prática de cada ato ou comportamento da responsabilidade da 
Administração Pública. Basta que esteja fundada em certo princípio, como é o da moralidade 
administrativa, hoje de estatura constitucional, para que possa agir. A noção de legalidade não 
pode ficar condicionada à existência de prévia e particular lei aplicável ao caso que se 
apresenta à Administração Pública, conforme proficientemente averbou a insigne Lucia Vale 
Figueiredo (ob. cit., p. 42). De fato, nesse momento de sua preleção, acentua que “o princípio 
da legalidade não pode ser compreendido de maneira acanhada, de maneira pobre. E assim 
seria se o administrador, para prover, para praticar determinado ato administrativo, tivesse 
sempre que encontrar arrimo expresso em norma específica que dispusesse exatamente para 
aquele caso concreto. Ora, assim como o princípio da legalidade é bem mais amplo do que a 
mera sujeição do administrador à lei, pois aquele, necessariamente, deve estar submetido 
também ao Direito, ao ordenamento jurídico, às normas e princípios constitucionais, assim 
também há de se procurar solver a hipótese de a norma ser omissa ou, eventualmente, 
faltante”. 

Portanto, se certo ato foi praticado por particular, pessoa física ou jurídica, e está 
sendo utilizado para contornar exigências relacionadas com a concessão de benesses públicas 
ou para fraudar a celebração de negócio administrativo, descabe, a toda luz, à Administração 
Pública ignorá-lo pela simples razão de que não há lei que permita seu desfazimento. Assim 
seria nos casos em que está caracterizada a fraude praticada por determinada sociedade, 



 

 

constituída para contornar punição administrativa aplicada a outra entidade, também 
pertencente aos seus sócios, cuja desconsideração é impraticável por inexistir especifica lei 
autorizadora. Aceitar esses comportamentos em tais circunstâncias, destinados, às claras, a 
fraudar a lei e por conseguinte o interesse público, seria avalizar uma suposta concordância da 
Administração Pública com a prática de ilegalidades, o que sequer se pode imaginar por força 
do princípio que vimos tratando. A ausência de lei prescrevendo que a Administração Pública, 
ao ver-se assim enleada, deva indeferir a participação do interessado na concessão de alguma 
benesse ou negócio administrativo, não pode ser, certamente, a razão para sua inação, pois 
não lhe fica bem submeter-se ao agente desonesto, facilitando a prática do abuso de direito e 
da ação fraudulenta. Marcos Juruena Villela Souto é incisivo ao afirmar que mesmo na falta da 
lei não fica a Administração Pública à mercê do fraudador, de mãos atadas, devendo, pois, 
após a devida apuração da fraude, declarar nulo o contrato (ob. cit., p. 302). 

Torna-se menos relevante, como se vê, a existência de lei específica para que a 
Administração Pública possa desconsiderar a personalidade jurídica para alcançar seus sócios 
ou outra sociedade por eles constituída para fraudar a lei. No v. Acórdão proferido no ROMS n. 
15.166-BA o e. Rel. Ministro Castro Meira delineou bem a atual compreensão do princípio da 
legalidade ao afirmar: “A concepção moderna do Princípio da Legalidade não está a exigir, tão-
somente, a literalidade formal, mas a intelecção do ordenamento jurídico enquanto sistema. 
Assim, como forma de conciliar o aparente conflito entre o dogma da legalidade e o Princípio 
da Moralidade Administrativa é de se conferir uma maior flexibilidade à teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, de modo a permitir o seu manejo pela 
Administração Pública, mesmo à margem de previsão normativa específica” (BLC n. 2, de 2004, 
p. 159). Nada de inusitado na tese, pois a doutrina e a jurisprudência vêm a todo instante 
asseverando a desnecessidade de lei prevendo a aplicação da desconsideração da pessoa 
jurídica, mas absolutamente inovadora na aplicação ao Direito Administrativo. Não ensina de 
outro modo o douto Procurador do Distrito Federal Marlon Tomazette (ob. cit., p. 11), ao 
assentar que “A teoria da desconsideração prescinde de fundamento legal para a sua 
aplicação, uma vez que nada mais justo do que conceder ao Estado através da Justiça a 
faculdade de verificar se o direito está sendo adequadamente realizado”. Outra não é a 
inteligência de Silvio Rodrigues ao afiançar que lhe parece útil a invocação dessa concepção 
doutrinária mesmo fora dos casos em que a lei ordena (ob. e vol. cits., p. 97). Tal inteligência 
confirma-se com a simples leitura dos acórdãos reproduzidos por Beno Frederico Hubert 
(Desconsideração da Pessoa Jurídica nos Tribunais, 1ª ed., Curitiba, JM Editora, 1999). Em 
suma, visto nesses termos, é evidente que o princípio da legalidade não é óbice à decretação 
da desconsideração da pessoa jurídica por ato administrativo. 

 

8.4.2. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

O inc. LIV, do art. 5°, da Constituição Federal, ao estabelecer que ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, veda que a Administração Pública 
puna alguém, lhe retire bens, direitos ou interesses ou lhe restrinja o respectivo uso sem a 
existência de processo formal, regular e autônomo, que permita, segundo um certo rito, ao 
acusado ou litigante o contraditório e a ampla defesa. Celso Antônio Bandeira de Mello (ob. 
cit., p. 106) ao analisar em conjunto os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, 
sintetizados, respectivamente, nos incs. LIV e LV, do art. 5°, da Lei Maior, acentua: “Estão aí 
consagrados, pois, a exigência de um processo formal e regular para que sejam atingidas a 
liberdade e a propriedade de quem quer que seja e a necessidade de que a Administração 



 

 

Pública, antes de tomar decisões gravosas a um dado sujeito, ofereça-lhe oportunidade de 
contraditório e de ampla defesa, no que se inclui o direito de recorrer das decisões tomadas. 
Ou seja: a Administração Pública não poderá proceder contra alguém passando diretamente à 
decisão que repute cabível, pois terá, desde logo, o dever jurídico de atender ao contido nos 
mencionados versículos constitucionais”. Para a decretação administrativa o devido processo 
legal é apenas o tradicional processo administrativo formal, regular e autônomo, cuja 
indispensabilidade foi realçada pelo Superior Tribunal de Justiça no v. Acórdão, relatado pelo 
e. Ministro Castro Meira no ROMS n. 15.166-BA. Com efeito, “A Administração Pública pode, 
em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos 
interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída 
com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a 
ampla defesa em processo administrativo regular” (BLC n. 2, de 2004, p.159).  

 

8.4.3. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

Prescreve o inc. LV, do art. 5°, da Constituição Federal, que “aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
com os recursos a ela inerentes”. Aí estão, em nível constitucional, os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, regulados no âmbito da Administração Pública Federal, direta 
e indireta, pela Lei federal n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre o processo 
administrativo. Consiste o contraditório ou contraditoriedade em dar às partes oportunidade 
de apresentarem suas razões e suas provas, implicando, pois, igualdade entre elas, conforme 
ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 2ª ed., 
São Paulo, Saraiva, 1997, vol. 1, p. 66). Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins 
(Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, Saraiva, 1989, vol. 2, p. 267) dizem que “A 
todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão 
que lhe convenha, ou ainda de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo 
autor. Daí o caráter dialético do processo que caminha através de contradições a serem 
finalmente superadas pela atividade sintetizadora do juiz”. Assim também será em relação à 
decretação administrativa da desconsideração da pessoa jurídica.  

Por sua vez, pela ampla defesa reconhece-se, por exemplo, ao acusado o direito de 
saber que está e por que está sendo processado; de obter vista do processo administrativo 
disciplinar para a apresentação de sua defesa preliminar; de indicar e produzir as provas que 
entender necessárias à sua defesa; de ter advogado indicado pela Administração quando for 
economicamente insuficiente; de conhecer com antecedência a realização de diligências e atos 
instrutórios para acompanhá-los; de perguntar e reperguntar; de oferecer a defesa final antes 
da decisão administrativa; de recorrer, para provar sua inocência ou diminuir o impacto e os 
efeitos da condenação. Mudado o que deve ser mudado, o mesmo se aplica às hipóteses de 
restrição de direito por medida da Administração Pública, como é a desconsideração da pessoa 
jurídica. A ampla defesa, somente será ampla se for permitido, como deve ser, a quem se 
tenha atribuído um ato ilícito ou se queira impor uma restrição de direito, a sua apresentação 
antes da decisão administrativa. Pensam igualmente Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (ob. 
cit., p. 70). De sorte que, ao pretender a Administração Pública punir um certo servidor, 
declarar a invalidade de determinada permissão de serviço público ou decretar a 
desconsideração da pessoa jurídica, deve a um e outro propiciar a efetiva realização, nos 
termos colocados, do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo formal, 
regular e autônomo.  



 

 

 

8.5. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS 

A Administração Pública pode tomar conhecimento de fatos que, em tese, desabonam certa 
sociedade e impõem a decretação administrativa da desconsideração da pessoa jurídica por 
duas vias. A primeira é direta, pois a Administração Pública conhece os interessados na 
obtenção de benesses ou na realização de certo negócio administrativo. Ela sabe quais são os 
bons e maus parceiros que teve, por exemplo, na execução de contratos de obras, serviços ou 
fornecimento de bens ou de concessão de uso ou de serviço público. É o caso de certa 
sociedade constituída pelos sócios de outra, má cumpridora de suas responsabilidades e que 
não consegue regularizar-se perante o Fisco, indicando à nova entidade o mesmo endereço e 
iguais objetivos sociais, consentindo na utilização conjunta dos empregados, bens, 
equipamentos e instalações, que busca a habilitação num dado certame licitatório ou em 
determinada contração direta, pois à sociedade desatenciosa no que respeita às suas 
obrigações fiscais isso está vedado. 

A segunda é indireta, pois o conhecimento desabonador da empresa interessada na 
disputa de determinada outorga chega às mãos da Administração Pública por meio de um dos 
concorrentes ou por via de terceiros. Do primeiro modo é exemplo a hipótese de recurso 
interposto durante a tramitação de determinado procedimento licitatório, contra a habilitação 
de certa sociedade porque constituída para burlar ou contornar proibição de licitar ou 
contratar com a Administração Pública licitante, pois criada pelos mesmos sócios de outra 
proibida de participar de licitações e contratos por dois anos. À nova entidade os referidos 
sócios atribuíram igual capital, dotaram-na dos mesmos objetivos sociais, determinaram-lhe a 
mesma sede e local de funcionamento, e por fim, permitiram a utilização conjunta dos 
empregados, bens, equipamentos e instalações, comportamentos mais que suficientes para 
caracterizar a fraude e justificar os termos do recurso. Do segundo é exemplo o conhecimento 
desabonador da sociedade levado por estranho à Administração Pública, independentemente, 
portanto, de qualquer processo administrativo. É o caso em que a notícia dos fatos 
desabonadores chega à Administração Pública mediante denúncia de alguém do povo, da 
imprensa ou do Poder Legislativo, visando alertá-la sobre a irresponsável sociedade que tenta 
participar da licitação aberta, com o intuito de contornar a sanção que fora imposta a outra 
dos mesmos sócios ou pertencente ao mesmo grupo econômico.  

No que concerne aos fatos indiretamente conhecidos, fora, pois, de qualquer 
expediente administrativo, não cremos que possam servir à Administração Pública para a 
instauração de processo administrativo formal, regular e autônomo, com o fito de decretar a 
desconsideração da pessoa jurídica por eles responsável. Com efeito, não teria a justificar sua 
instauração qualquer interesse público que merecesse ser protegido pela Administração 
Pública, salvo para excluí-la do cadastro de seus possíveis contratados. Se assim for, seria 
absolutamente indispensável à abertura do devido processo administrativo. Portanto, nesse 
caso, ao receber denúncia de qualquer do povo, da imprensa ou do Poder Legislativo, deve a 
Administração Pública, se essa não lhe for de alguma utilidade, encaminhá-la ao órgão 
competente de controle, a exemplo do Ministério Público.  

  



 

 

 

8.5.1. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO 

Para a decretação da desconsideração da pessoa jurídica há que existir processo 
administrativo formal, regular e autônomo, aberto por determinação da autoridade 
competente, onde se desenrolarão, segundo certo rito, o contraditório e a ampla defesa. Essa 
autoridade é a expressamente indicada em lei, mas sendo essa omissa a atribuição será da 
autoridade de maior hierarquia dentro da entidade pública considerada. A instauração pode 
derivar de representação, por exemplo, da Comissão de Licitação. A existência do processo 
administrativo que nesses casos propicia à Administração Pública o conhecimento dos fatos, 
que poderiam justificar a decretação administrativa da desconsideração da pessoa jurídica, é 
irrelevante, pois não substitui o devido processo legal, exigido, sempre, que alguém está em 
via de ser privado de um direito ou de seus bens, como ensina Celso Antônio Bandeira de 
Mello (ob. cit., p. 105). O processo administrativo que se instaura a partir dessa representação 
permitirá que em seu interior desenvolvam-se o contraditório e a ampla defesa, com o 
conhecimento de seu conteúdo e defesa preliminar do acusado, pois assim determina a 
Constituição Federal, conforme interpretação combinada dos incs. LIV e LV do art. 5°. Não há, 
por tais razões, a possibilidade de decretação da desconsideração da pessoa jurídica por ato da 
autoridade ou do colegiado competente, dentro do processo de licitação, por exemplo, em 
que se tomou conhecimento dos fatos abusivos ou fraudulentos praticados pela pessoa 
jurídica. Não se tem como assemelhar essas situações àquelas em que o Juiz pode decretar a 
desconsideração da pessoa jurídica incidentalmente. Aqui a doutrina e a jurisprudência 
aceitam a desconsideração incidental da pessoa jurídica dada, cremos, a maior solenidade do 
devido processo judicial e do amplo quadro recursal posto à disposição dos alcançados pelo 
ato de desconsideração judicial da personalidade jurídica.  

 

8.5.2. INTIMAÇÃO DA ACUSADA 

Instaurado o processo administrativo formal, regular, autônomo, com o objetivo de promover 
a desconsideração da pessoa jurídica da nova sociedade, acusada da prática de atos de abuso 
de direito ou de fraude que justificaram essa medida, deve ser ela intimada para dele tomar 
conhecimento, oferecer sua defesa preliminar e indicar as provas que pretende produzir, 
devendo ser, ainda, propiciadas todas as condições para que possa efetivamente exercer o 
contraditório e a ampla defesa. Encerrada a instrução deve ser dada vista à acusada para sua 
defesa final. Só então ocorrerão o relatório e a motivada decisão. Se a autoridade não for a 
competente para decidir, o processo administrativo deve ser remetido à que tiver essa 
atribuição com o devido relatório e a sugestão de decretação da desconsideração ou de 
arquivamento por falta de provas ou por não ser o caso de aplicação dessa medida ou, ainda, 
de remessa, se for ocaso, para o órgão competente para conhecer os fatos e punir a sociedade 
denunciada.  

A par dessa intimação outra deve ser feita para que reste conhecedora de que sua 
participação, por exemplo, no certame licitatório está condicionada à solução daquele 
expediente e tome as medidas que entender cabíveis. De sorte que, se for decretada sua 
desconsideração restará afastada desse certame, mas se for arquivado o processo dele 
continuará participando, como se nunca tivesse sido processada. Desse modo, ambos os 
processos, o de desconsideração da pessoa jurídica e o de licitação, tramitarão 
simultaneamente, devendo a solução definitiva deste aguardar a daquele. Se, em tais termos, 



 

 

essa tramitação for temerária, o processo, por exemplo, licitatório, deverá ser sobrestado e só 
reiniciado após a solução definitiva do processo em que se apurou ou não, para fins de 
desconsideração da pessoa jurídica, a responsabilidade por abuso de direito ou fraude de seus 
sócios. Contra qualquer dessas decisões cabe recurso hierárquico e, sobretudo, judicial.  

 

8.5.3. MOTIVO 

Nenhum provimento administrativo deve ser editado sem a explicitação dos motivos que 
levaram o agente público à sua prática. Portanto, não pode ser diverso com o ato de 
desconsideração da pessoa jurídica, acusada de fraude ou abuso de direito, ou de 
arquivamento do processo por falta de prova desses fatos. O motivo é o conjunto de indícios, 
fatos e atos que permitem a ação do agente público. No caso de sociedade criada para 
contornar sanção imposta a outra do mesmo grupo societário servem de motivo: o fato de 
terem os mesmos sócios, o mesmo capital, os mesmos objetivos, a mesma sede e local de 
funcionamento, os mesmos empregados, bens, equipamentos e instalações e a mesma 
administração. Também servem de motivo: o fato de a nova ter sido criada logo após a 
aplicação da sanção de suspensão à velha sociedade e o fato de não ter sido regularmente 
encerrada. Atente-se que pequena diferença de capitais, de objetivos, de administrações e de 
composição societária não elide a fraude, que resulta do conjunto de indícios, fatos, atos e 
comportamentos dos sócios. A ausência desses atos, fatos e indícios é o motivo e como tal 
deve integrar o ato administrativo de arquivamento do processo de desconsideração da 
pessoa jurídica.  

Releva registrar que fraude é toda ação maliciosa destinada a escamotear a verdade, 
a evitar o cumprimento do dever, a burlar a lei ou a contornar a aplicação da sanção. Para De 
Plácido e Silva (ob. e vols. cits., p. 324), “é o engano malicioso ou a ação astuciosa, promovidos 
de má-fé, para ocultação da verdade ou fuga ao cumprimento do dever”. Trata-se, portanto, 
de fraude, a ação dos sócios de certa entidade punida com a suspensão para licitar e contratar 
pela Administração Pública, que constituem, após a suspensão, outra sociedade com o mesmo 
capital, os mesmos objetivos, o mesmo endereço e local de funcionamento, utilizando, ambas, 
as mesmas instalações, bens, equipamentos e empregados, para participar das licitações e 
contratações públicas em lugar da empresa sancionada e que ainda cumpre a punição de 
suspensão, pois o desejado é contornar a aplicação da sanção. A prova da fraude é feita por 
todos os meios admitidos em Direito, inclusive indícios e conjecturas, afirma esse dicionarista. 
Nesses casos, por certo, há motivo para a aplicação da disregard administrativa, desde que 
decretada em processo administrativo formal, regular e autônomo, onde a sociedade 
fraudadora poderá exercer o contraditório e a ampla defesa. 

Por sua vez, sem muita preocupação, abuso de direito é o exercício anormal do 
direito, como é o caso de criação de sociedade para contornar punição aplicada a outra 
entidade social do mesmo grupo econômico. Tal ação de seus criadores é destituída de motivo 
legítimo ou de justa causa. Seu objetivo é unicamente prejudicar outrem. Agem abusivamente, 
por exemplo, os servidores da Administração Pública, impedidos de participar de licitações e 
contratações por ela promovidas, quando constituem sociedade para disputar esses certames 
e suas respectivas contratações. Abusa-se da forma societária para alcançar objetivos que sem 
ela lhes seriam vedados. A prova do uso abusivo do direito pode ser feita por qualquer meio 
permitido pelo Ordenamento Jurídico. Em assim acontecendo cabe, em princípio, a decretação 
administrativa da desconsideração da pessoa jurídica, mediante a instauração de um processo 



 

 

administrativo formal, regular e autônomo, onde se assegurará à sociedade o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

8.5.4. COMPETÊNCIA DECISÓRIA 

A competência para a prática de certo ato administrativo é dada ao agente público pela lei. Na 
falta da lei, a competência é do agente público de maior hierarquia dentro da entidade 
interessada na decretação, que pode, desde que formal e autorizado legalmente, delegá-la. A 
Comissão Permanente de Licitações, aparentemente um bom exemplo, não tem competência 
para decidir sobre a desconsideração da pessoa jurídica, mesmo que seja comum seu uso para 
fraudar os certames licitatórios. Dentre suas inúmeras atribuições não se encontra, nem 
implicitamente, a de decretar a desconsideração da pessoa jurídica proponente a um desses 
certames. Com efeito, nos termos do inc. XVI, do art. 6°, da Lei federal das Licitações e 
Contratos da Administração Pública, somente lhe cabe “receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes”. Essa lei, 
na lição correta de Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei das Licitações e Contratações 
da Administração Pública, 5ª ed., Rio de Janeiro, Renovar. 2002, p. 112), retirou, pois, da 
Administração Pública qualquer discricionariedade para atribuir à Comissão de Licitação, 
tarefas que desnaturem as referidas funções ou a desviem de seu cumprimento. Sendo desse 
modo, é evidente que só pode decretar a desconsideração da pessoa jurídica a autoridade que 
recebeu essa competência da lei, mas se essa for omissa dita atribuição será da maior 
autoridade hierárquica da entidade interessada em tal medida. A decretação praticada fora 
desses parâmetros é nula e pode sujeitar seu autor ao crime de usurpação de função pública, 
além da responsabilidade administrativa. 

 

8.6. ATO DE DECRETAÇÃO  

No âmbito do Judiciário o ato de decretação da desconsideração da pessoa jurídica é uma 
decisão interlocutória, quando proferida no processo de execução, mas será uma sentença, se 
manifestada no processo de conhecimento. Sempre, portanto, um ato judicial. Na esfera 
administrativa é, induvidosamente, um ato administrativo cuja validade exige a observância 
dos requisitos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto e conteúdo, que dispensam 
qualquer comentário, pois de freqüência obrigatória nos compêndios de Direito 
Administrativo. Sua forma é escrita. Seu motivo, como antes mencionado, é a circunstância de 
fato e de direito que, tendo por base o devido processo administrativo, a autoridade 
competente leva em conta para decidir sobre a desconsideração ou não da pessoa jurídica ou 
para determinar outro encaminhamento. Seu veículo dependerá da hierarquia do agente 
público ou da natureza do órgão responsável pela expedição do ato, considerando sua 
integração na Administração Pública direta ou indireta. Normalmente, seria decreto, ato da 
mesa ou resolução, conforme seu emissor seja o Poder Executivo, o Poder Legislativo ou o 
Poder Judiciário, mas isso também não é uma regra absoluta, pois a legislação pertinente 
poderá indicar outra autoridade e outro veículo. Não há, pois, um veículo único para todas as 
situações. A publicação do ato de decretação da desconsideração da pessoa jurídica é 
indispensável para inúmeros efeitos, a exemplo do desencadeamento dos prazos recursais 
administrativos, de interposição de medidas judiciais e de prescrição. A partir da publicação 
não pode mais ser alegada sua ignorância. Sua publicação deve ser promovida através da 
imprensa oficial ou do jornal particular, contratado mediante licitação,  que lhe faça às vezes. 



 

 

 

8.7. EFEITOS E ALCANCE DA DECRETAÇÃO  

Os efeitos do ato administrativo que desconsidera a pessoa jurídica são os nele mencionados. 
Atingem os sócios que se beneficiaram com a fraude ou com o abuso de direito, verificáveis na 
utilização da sociedade e consoante os fatos apurados. Por essa razão respondem pelos 
compromissos dessa sociedade. Também podem atingir outra sociedade, do mesmo grupo 
econômico, que se beneficiou das irregularidades praticadas pelos sócios. Nos exemplos 
licitatórios que vimos utilizando ainda será desse modo, pois a nova sociedade foi constituída 
para a prática de fraude, abuso de direito e contornar a sanção aplicada a outra sociedade, 
criada pelos mesmos sócios, dotada de idêntico capital, com sede e funcionamento no mesmo 
endereço, que se vale das mesmas instalações, bens, equipamentos e empregados. Os efeitos, 
em suma, impedem a nova sociedade, a sociedade de fachada, de participar de certa licitação 
ou de determinada contratação direta ou de inscrever-se nos cadastros dos órgãos públicos, 
pois seus sócios, também sócios da sociedade punida, criaram-na para fugir ou contornar 
aquela punição. Sua criação só teve esse propósito. Sociedade de fachada, com pequena 
variante, é a sociedade constituída pelos sócios de outra, impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, dotada de idênticos objetivos e mesmo capital, com a mesma sede e 
local de funcionamento, que utiliza em conjunto as mesmas instalações, bens, equipamentos e 
empregados, para a prática de fraude, abuso de direito ou contornar punições em prejuízo do 
interesse público.  

Cabe observar que a desconsideração da pessoa jurídica é momentânea e apenas 
para o caso em apreço, não se estendendo para outras situações e fins, ainda que 
semelhantes, de sorte que, encerrado esse episódio ambas as sociedades continuarão 
existindo com todos os respectivos direitos e obrigações. Assim é, como dissemos, por não se 
tratar de despersonalização que, esta sim, leva ao desaparecimento da pessoa jurídica, como 
ensina Marcio Souza Guimarães (ob. cit., p. 5) ao acentuar que “Não há que se falar em 
despersonalização, mas sim de desconsideração. A despersonalização acarreta o fim da 
personalidade, o que somente adviria com a extinção da sociedade”, o que evidentemente não 
é o caso. No mesmo sentido é o magistério de Rubens Requião (Abuso de Direito e Fraude 
Através da Personalidade Jurídica – Disregard Doctrine, in RT 410:11) ao asseverar que “o mais 
curioso é que a ‘disregard doctrine’ não visa a anular a personalidade jurídica, mas somente 
objetiva desconsiderar no caso concreto, dentro dos seus limites, a pessoa jurídica, em relação 
às pessoas ou bens que através dela se escondem”. Ademais, não se pode tratar a 
desconsideração da pessoa jurídica como se fosse uma suspensão de suas atividades junto à 
Administração Pública, por um certo tempo. 

Nos casos em que estão envolvidas duas sociedades com os mesmos objetivos, 
endereço e local de funcionamento, que utilizam os mesmos empregados, bens equipamentos 
e instalações, constituídas pelos mesmos sócios, eventualmente com pequena variação 
societária, uma suspensa e outra livre para quaisquer concertos administrativos, somente a 
criada mais recentemente, ou seja, a desimpedida, será objeto de processo de 
desconsideração da pessoa jurídica, pois é com essa que os sócios pretendem praticar a 
fraude, os atos abusivos, contornar a lei, burlar a sanção, enfim, violar o interesse público. 
Portanto, decretada sua desconsideração para o caso específico que motivou essa medida 
estão, ambas, impedidas, uma pela própria punição e pelo prazo restante se a pena for de 
suspensão ou até a reabilitação se a pena for a declaração de inidoneidade, outra, a punida 
com a desconsideração, apenas para a situação que lhe deu causa, pois os atos abusivos e 



 

 

fraudulentos foram praticados pelos sócios que lá e cá são os mesmos. À sociedade de fachada 
não se aplica, em tese, nenhuma punição, apenas se lhe decreta a desconsideração da pessoa 
jurídica, tão-pouco se estende os efeitos da desconsideração para outras intervenções dessa 
entidade junto à Administração Pública. O alcance da desconsideração da pessoa jurídica é, 
como se vê, restrito. De sorte que, nessas hipóteses, para impedi-la de fruir da benesses 
públicas, de licitar ou de contratar com a Administração Pública exige-se nova disregard. 

 

8.8. RECURSOS 

Integra o amplo direito de defesa, como assegura o art. 5°, LV, da Constituição Federal, o 
direito de recorrer. Celso Antônio Bandeira de Mello (ob. cit., p. 105) que bem realça a 
necessidade do devido processo legal, via natural do contraditório e da ampla defesa onde se 
insere o direito de recorrer, ensina que “a Administração Pública, antes de tomar decisões 
gravosas a um dado sujeito, ofereça-lhe oportunidade de contraditório e de defesa ampla, no 
que se inclui o direito de recorrer das decisões tomadas”. Assim, observado o prazo de 
interposição e a espécie de recurso cabível, o atingido pela decretação da desconsideração da 
pessoa jurídica, e nos exemplos dados, pela inabilitação da sociedade de fachada no certame 
licitatório, pode recorrer administrativamente. Na esfera administrativa o recurso cabível 
contra a decretação da desconsideração da pessoa jurídica, em tese, é o recurso hierárquico 
disciplinado pela legislação de cada pessoa política. Essa também é a medida cabível no caso 
de inabilitação em processo licitatório, independentemente do motivo, conforme indicado 
pelo art. 109, I, a, da Lei federal das Licitações e Contratos da Administração Pública. Logo, 
essa é a medida recursal cabível contra a inabilitação em razão da decretação da 
desconsideração da pessoa jurídica proponente, cujo regime também é dado por esse diploma 
legal. Não há dúvida que os que se sentirem prejudicados podem recorrer judicialmente, sem 
necessidade do esgotamento das vias recursais administrativas. 

 

9. DE LEGE FERENDA 

Já, até ex abundantia, dissemos que não há no Direito Administrativo qualquer genérica 
previsão para a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica, ensaiando a doutrina e a 
jurisprudência sua utilização com base em princípios que levam a Administração Pública a dela 
se valer em função da moralidade administrativa e do interesse público, já que não lhe é dado 
pactuar com a fraude e o abuso de direito. Embora seja assim, cremos caber neste ensaio 
algumas considerações sobre a lei a ser criada permitindo e regulando a aplicação da 
desconsideração da pessoa jurídica no campo desse ramo do Direito Público. A instituição e 
disciplina desse mecanismo para obstar a fraude ou o abuso de direito na concessão de 
benesses ou na realização de negócios de interesse da Administração Pública, certamente não 
são matérias da exclusiva competência legislativa da União. De fato, não dizem respeito ao 
Direito Civil, Comercial, Penal, Processual, Eleitoral, Agrário, Marítimo, Aeronáutico, Espacial 
ou do Trabalho, cuja competência legislativa seria, nos termos do art. 22, I, da Constituição 
Federal, privativa da União, tanto quanto não se trata de qualquer das matérias elencadas nos 
diversos incisos desse mesmo preceptivo. Também não é matéria que possa ser incluída entre 
as que são de competência exclusiva do Estado-membro, do Distrito Federal ou do Município. 
Cremos pertencer ao campo do Direito Administrativo, pois diz diretamente com os interesses 
a que a Administração Pública está obrigada a perseguir, valendo-se, com grande freqüência 
de sociedades criadas pelos particulares que comumente procuram fraudar o interesse público 



 

 

ou abusar de direitos que o ordenamento jurídico lhes concede. Cabe-lhe, assim, impor a 
disciplina adequada e fiscalizar sua aplicação em função do interesse público.   

Assentado que a previsão e o regime da desconsideração da pessoa jurídica são 
matérias de Direito Administrativo, relacionadas com a organização e funcionamento das 
atividades da Administração Pública, fica fácil, pelos menos é o que pensamos, afirmar que 
cabe a cada uma das pessoas públicas de natureza política promover legislativamente sua 
instituição e disciplina. Assim, nada impede que cada uma dessas entidades tenha uma lei para 
tratar exclusivamente desse tema ou que seja ele versado em lei geral, reguladora de matéria 
mais facilmente objeto de fraude ou abuso de direito por partes de certas sociedades, como é 
o caso da lei de licitações e contratos. Aliás, ao que se sabe, por sugestão do ilustre Procurador 
do Estado da Bahia, Dr. Paulo Borba Costa, essa matéria está sendo tratada em anteprojeto 
que tramita pela Procuradoria Geral desse Estado, destinado a regular as licitações e 
contratações na Administração Pública direta e indireta.  

 

10. CONCLUSÕES 

Nesta altura cabe sumular as conclusões a que chegamos ao longo deste ensaio. Assim: 

10.1. A desconsideração da pessoa jurídica é mecanismo jurídico aplicável no Direito 
Administrativo, ainda que não haja qualquer disposição legal autorizadora, pois não 
cabe à Administração Pública pactuar com a fraude ou o abuso de direito praticados 
por sociedade de fachada. 

10.2. A decretação da disregard administrativa cabe ao Juiz ou à autoridade 
administrativa competente, mediante, respectivamente, a prática dos devidos atos 
jurisdicionais e administrativos.  

10.2.1. A desconsideração da pessoa jurídica em juízo ocorre no processo de 
conhecimento ou no de execução, mediante requerimento da parte ou do Ministério 
Público quando lhe cabe intervir. Não há, portanto, necessidade de um processo 
formal, regular e autônomo. Não há que se falar em decretação de ofício. Contra a 
decretação cabem os recursos judiciais adequados, ou seja, agravo de instrumento 
ou apelação conforme o caso, realizando-se, assim, a ampla defesa. 

10.2.2. A desconsideração da pessoa jurídica no âmbito administrativo cabe à 
autoridade competente. Na falta de sua indicação legal, tal atribuição é da 
responsabilidade do agente público de maior hierarquia dentro da estrutura 
organizacional considerada, como seriam, por exemplo, o Prefeito no Executivo 
Municipal, o Superintendente na autarquia e o Presidente da Câmara dos Deputados 
nessa Casa do Congresso Nacional. Conhecidos os fatos que podem caracterizar 
fraude à lei ou à aplicação de sanção administrativa ou, ainda, abuso de direito, 
instaura-se o indispensável processo administrativo formal, regular e autônomo, 
onde, sob pena de responsabilidade e observado certo rito, serão exercidos o 
contraditório e o amplo direito de defesa. O ato administrativo de desconsideração 
da pessoa jurídica deve ser devidamente motivado. 

10.3. Os efeitos da disregard administrativa são os mencionados no respectivo ato de 
manifestação da Administração Pública e considerados a partir da publicação. 
Comumente, alcançam os sócios da sociedade fraudulenta ou que agiu com abuso de 
direito e, por via de conseqüência, a eventual sociedade de fachada por eles criada, 



 

 

que restará, conforme o caso, impedida de fruir de benesse administrativa, de 
participar de transação de interesse público, de certa licitação ou de determinada 
contratação direta. Tais efeitos impedem, quando for o caso, a inscrição dessa 
sociedade no cadastro público ou importam no cancelamento quando já 
concretizado, conforme o desejado com a sua desconsideração. Repita-se que a 
vedação só diz respeito ao que a sociedade de fachada buscava alcançar (a licitação, 
a contratação direta, a inscrição cadastral) e somente para aquela situação.  

10.4. A desconsideração da pessoa jurídica, tanto judicial como administrativa, não 
desconstitui a pessoa assim tratada, pois não se cuida de despersonalização. 
Ademais, só é eficaz para o caso que lhe deu origem, de sorte que para os demais 
continua em pleno exercício de seus objetivos, mesmo durante todo o processo de 
desconsideração da pessoa jurídica, salvo, por evidente, restrições de outra ordem.  

10.5. A União, cada Estado-membro, o Distrito Federal e cada Município podem, 
mediante lei, instituir e regular a desconsideração da pessoa jurídica para suas 
correspondentes administrações direta e indireta. Dessa legislação se aproveitarão o 
Judiciário, o Legislativo e os Tribunais de Contas. 
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