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RESUMO 

MOTTA, Cristiane Oliveira da Silva Pereira. A desconsideração inversa da 

personalidade jurídica – aspectos materiais e o incidente previsto no Código de 

Processo Civil. Rio de Janeiro, 2019. 123 p. Dissertação – Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Direito. Universidade Estácio de Sá. 

 

 

O objetivo do presente trabalho é proceder à análise do estudo do instituto da desconsideração 

da personalidade jurídica, em sua modalidade inversa, seus aspectos materiais e processuais. 

Inicia-se pelo conceito da personalidade jurídica, seguindo pelo desenvolvimento da teoria da 

desconsideração no exterior e, posteriormente, no Brasil, bem como sua positivação no 

ordenamento pátrio. Trabalhou-se também com os critérios para a aplicação da 

desconsideração, quais sejam: abuso do direito, confusão patrimonial e desvio de finalidade. 

Num segundo momento, aborda-se a desconsideração inversa especificamente e sua aplicação 

no Direito de Família e no Direito das Sucessões. Por fim, procedeu-se a análise dos aspectos 

processuais da desconsideração, começando pelo seu tratamento antes do advento do novo 

CPC, para, posteriormente, analisar-se o incidente previsto no novo regramento processual. 

 

Palavras-chave: Pessoa jurídica. Sociedade. Sócios. Desconsideração. Inversa. Abuso da 

personalidade jurídica. Critérios. Aplicação. 



ABSTRACT 

MOTTA, Cristiane Oliveira da Silva Pereira. Inverted form of disregard of legal entity – 

civil aspects and the incident stablished by the Code of Civil Procedure. Rio de Janeiro, 

2019. 123 p. Dissertation – Master’s program in Law at University Estácio de Sá. 

 

 

The aim of the dissertation is to analyse the study of the disregard of legal entity doctrine, in 

it’s inverted form - it’s civil and procedural aspects. It begins with the concept of legal 

personality, followed by the development of the theory of non-consideration abroad and, later, 

in Brazil, as well as its positivation in the brazilian legal frame. It`s also analised the criteria 

for the application of the disregard, which are: abuse of rights, confusion of assets and misuse 

of purpose. In a second moment, it is addressed the inverse disregard specifically and its 

application in Family Law and Probate Law. Finally, the procedural aspects of the disregar 

were analyzed, starting with its treatment before the advent of the new Code of Civil 

Procedure, to later analyze the incident foreseen in the new procedural regulation. 

 

Keywords: Disregard doctrine – Inverted form of disregard doctrine – Abuse of legal entities 

– Criteria – Application. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objeto tratar de questões materiais e processuais acerca 

da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação no Brasil, 

especificamente a desconsideração em sua modalidade inversa, isto é, quando em razão do 

descumprimento de uma obrigação pessoal do sócio, busca-se o patrimônio pertencente à 

pessoa jurídica da qual tal sócio faz parte. 

O estudo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil é uma 

necessidade premente, pois, a despeito da recente legislação ter finalmente definido critérios 

objetivos para a sua implementação, tanto no aspecto de direito material, como também na 

esfera processual, ainda é sensível que a sua aplicação prática encontra-se longe do ideal 

almejado pelos idealizadores da doutrina. 

Além disso, não há dúvidas de que, no que tange ao objeto específico do presente 

estudo, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, se ressente de parâmetros 

materiais mais objetivos para sua aplicação, até porque não se encontra especificamente 

positivada em nosso ordenamento. 

Assim, o escopo da pesquisa será identificar, por meio de estudo da doutrina sobre a 

temática, da legislação em vigor e de decisões judiciais, os critérios objetivos a serem 

observados para que se possa determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, 

posto que a desconsideração determinada por subjetivismo jurídico, em prol de um pretenso 

argumento de justiça e de pacificação dos conflitos sociais deram ensejo a uma série de 

decisões judiciais atécnicas, colocando em dúvida as próprias vantagens advindas da 

desconsideração. 

A metodologia de pesquisa proposta parte do pressuposto de que, para que seja adotada 

pelo Poder Judiciário brasileiro, a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica 

deve ter, no mínimo, forte embasamento doutrinário, além de alguma previsão legal, ao 

menos correlata, que possa ser observada e respeitada. 

No presente trabalho, inicialmente, será traçado um breve panorama sobre a pessoa 

jurídica, seu conceito e natureza jurídica, para, posteriormente, investigar o surgimento da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica na doutrina e jurisprudência do common 

law e, por fim, tratar-se-á da “importação” do instituto pelos países de origem romano-

germânica, especialmente a Alemanha e o Brasil. 
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Ato contínuo, se passará ao estudo da desconsideração inversa da personalidade jurídica 

e sua aplicabilidade na área do direito de família e sucessões, não obstante sua própria 

existência como ferramenta jurídica seja contestada por alguns autores. O enfoque dado ao 

estudo será crítico e restritivo, ou seja, se buscará demonstrar que a desconsideração inversa 

da personalidade jurídica deve ser aplicada apenas como último ou único instrumento capaz 

de evitar ou remediar a abusiva utilização da sociedade em prejuízo dos entes familiares. 

Num terceiro momento, será analisado o aspecto processual da desconsideração da 

personalidade jurídica, passando pela análise do instituto antes do advento do Código de 

Processo Civil de 2015, além do estudo de três dos princípios norteadores do processo civil, 

cujas noções gerais (ao menos) se fazem importantes no desenvolvimento do tema proposto. 

Em seguida será traçado um panorama sobre o “incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica”, instituído pelo Novo Código de Processo Civil – Lei 13. 105/2015, 

destinado a resolver demandas que pleiteiam a extensão da responsabilidade patrimonial aos 

responsáveis por determinada sociedade, ou da própria sociedade, na hipótese de 

desconsideração inversa. 

O principal objetivo do legislador, ao prever um incidente de desconsideração, está 

centrado em oferecer um procedimento que garanta a observância do contraditório. A 

exposição de motivos do CPC/2015 enfatiza esse propósito ao reafirmar a harmonia e a 

“concreção” que o novo sistema confere aos princípios constitucionais: “um procedimento, 

com contraditório e produção de provas, prévio à decisão que desconsidera a pessoa jurídica, 

em sua versão tradicional, ou ‘às avessas’”
1
. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais da presente dissertação, pelas quais 

se pretende contribuir para o estudo de um instituto bastante controverso, cuja aplicação, se 

efetivada com o necessário rigor e embasamento teórico, pode constituir instrumento eficaz, 

principalmente nas áreas do direito de família e sucessões, para coibir a abusiva utilização das 

pessoas jurídicas como meio de lesar entes familiares. 

 

                                                 
1
 Nota de rodapé do seguinte trecho: “O Novo CPC prevê expressamente que, antecedida de contraditório e 

produção de provas, haja decisão sobre a desconsideração da pessoa jurídica, com o redirecionamento da ação, 

na dimensão de sua patrimonialidade, e também sobre a consideração dita inversa, nos casos em que se abusa da 

sociedade, para usá-la indevidamente com o fito de camuflar o patrimônio pessoal do sócio”. 



1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

1.1. Pessoa Jurídica: conceito e natureza jurídica 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica possui íntima ligação com a 

figura da pessoa jurídica em si, pelo que antes de se abordar especificamente a evolução 

histórica da teoria da desconsideração, faz-se necessário traçar um breve panorama sobre o 

seu conceito e natureza jurídica, sem qualquer pretensão de esgotamento do tema. 

Mister, assim, verificar em que consiste a personalidade jurídica material antes de se 

analisar o que se vai desconsiderar. Ou seja, quais aspectos da personalidade jurídica são 

afetados quando se penetra na pessoa jurídica. Como o artigo 20 do revogado Código Civil 

brasileiro dispunha, a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta dos seus membros, 

na medida em que possui plena personalidade jurídica, no exercício e defesa de seus direitos, 

que nem sempre são os mesmos de seus sócios. 

Consoante o artigo 45 do Código Civil de 2002: 

Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no 

respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo 

Para JOSÉ LAMARTINE CORRÊA DE OLIVEIRA, a entidade jurídica é constituída e criada 

pelo ser humano, pessoa física, sendo “dele dependente, que deve sua existência ao 

ordenamento jurídico e que é o que o ordenamento deseja que ela seja, pois não é, no âmbito 

da vida jurídica, fenômeno natural preexistente, mas mera criação do pensamento humano 

para a consecução de determinados fins”
2
. 

Na lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

Todo homem é dotado de capacidade jurídica, que o habilita a adquirir direitos. Mas não é somente a ele 

que o ordenamento legal reconhece esta faculdade. A complexidade da vida civil e a necessidade de 

conjugação de esforços de vários indivíduos para a consecução de objetivos comuns ou de interesse 

social, ao mesmo passo que aconselham e estimulam a sua agregação e polarização de suas atividades, 

sugerem ao direito equiparar à própria pessoa humana certos agrupamentos de indivíduos e certas 

destinações patrimoniais e lhe aconselham atribuir personalidade e capacidade de ação aos entes abstratos 

assim gerados. Surgem, então, as pessoas jurídicas, que se compõem, ora de um conjuntos de pessoas, ora 

de uma destinação patrimonial, com aptidão para adquirir e exercer direitos e contrair obrigações
3
. 

                                                 
2
 CORRÊA OLIVEIRA, José Lamartine. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Ed. Saraiva, 1979. p. 329. 

3
 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. I. 23

a
 ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016. p. 

255. 
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Para a constituição ou o nascimento da pessoa jurídica é necessária a conjunção de três 

requisitos: a vontade humana criadora, a observância das condições legais de sua formação e a 

liceidade de seus propósitos
4
. 

Isto porque, além da necessidade da conversão de vontades direcionadas à criação de 

um organismo autônomo (affectio societatis), é a lei que irá determinar a forma através da 

qual se dará a constituição deste novo ente dotado de personalidade própria e que estabelecerá 

os limites de atuação do mesmo. Ademais, a liceidade de seus objetivos é ponto 

imprescindível à formação de uma entidade cujo objetivo esteja em consonância com o 

Direito que lhe possibilitou surgimento. 

Quanto à natureza jurídica dos entes morais há controvérsia por parte da doutrina no que 

diz respeito à maneira de como os mesmos devem ser entendidos, sendo a fixação do conceito 

da pessoa jurídica um problema cuja solução ainda não está pacificada na doutrina. Isto 

porque, diferentemente da facilidade que há em se determinar a personalidade jurídica do ser 

humano, em se tratando da pessoa jurídica, ente abstrato que é, fica difícil precisar como esta 

poderá ser sujeitos de direitos. 

No entendimento de ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUMPÇÃO ALVES
5
: 

A pessoa jurídica existe de fato em Direito, não como uma realidade corporal, mas ideal. É uma 

concepção da ciência jurídica que aprecia diferentes fenômenos de acordo com seus critérios, tendo em 

vista os objetivos das instituições jurídicas. Assim, a pessoa jurídica seria em tudo idêntica ao ser 

humano, salvo naquilo em que a mesma tenha peculiar à sua própria natureza. 

Já ORLANDO GOMES
6
 leciona que, contrariamente à tendência da doutrina moderna em 

adotar a teoria da realidade técnica para justificar a natureza jurídica dos entes abstratos, a 

personalização, em si, é uma ficção. Isto porque, a expressão “realidade técnica”, se bem 

analisada, não faz sentido, pois a técnica jurídica nada mais é do que o conjunto de processos 

através dos quais se efetiva a política jurídica. E dentre esses processos está a ficção, a qual 

consiste em uma maneira artificial de se apresentar como verdadeira uma situação imaginária. 

                                                 
4
 PEREIRA, 2016, p. 256. 

5
 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1998. p. 39. 
6
 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 13ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 188. 
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Na concepção de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
7
, são quatro as principais teorias 

existentes acerca do tema primorosamente sintetizadas em sua obra, conforme adiante se 

demonstrará. 

A primeira destas teorias é a denominada Teoria da Ficção, que na realidade não se 

resume a uma única teoria, porém várias, sobre as quais seguem breves comentários. 

A primeira delas sustenta que “a pessoa jurídica é mera ficção legal, cuja existência 

encontra explicação como ficção da lei ou da doutrina. (...) Segundo essa concepção 

doutrinária, a qualidade de sujeito da relação jurídica é prerrogativa exclusiva do homem, e 

fora dele, como ser do mundo real, o direito concebe a pessoa jurídica como uma criação 

artificial”
8
. 

Assim, segundo esta corrente doutrinária defendida por Savigny, partindo-se do 

princípio que a pessoa jurídica não tem existência real, o legislador poderia conceder-lhe ou 

retirar-lhe personalidade atendendo única e exclusivamente aos critérios de sua conveniência, 

pelo fato de os entes morais não passarem de um processo jurídico de realização de fins úteis 

ao homem. 

A crítica feita à esta teoria reside no fato de ser a mesma contraditória, tendo em vista 

que sendo o Estado, o mais importante dos entes abstratos, uma ficção, então a lei que cria a 

pessoa jurídica como ente fictício seria a manifestação decorrente de uma ficção, ficando sem 

explicação a personalidade do Estado, pois sendo este um ente fictício, dependeria da 

preexistência de algo que o reconhecesse
9
. 

Já a corrente imaginada por Von Ihering parte da premissa de que o homem é e sempre 

será o único sujeito de direito, pois a personalidade da pessoa jurídica não repousa nela, mas 

sim nos indivíduos que a integram. Assim, o ente moral nada mais é do que o invólucro, a 

apresentação formal e externa das relações jurídicas. 

Referida doutrina cai por terra quando, no caso das fundações, por exemplo, a entidade 

adquire direitos e contrai obrigações sem qualquer participação dos indivíduos beneficiados 

                                                 
7
 PEREIRA, 2016, p. 189-195. 

8
 Ibid., p. 189. 

9
 Conforme criticamente indaga Clóvis Beviláqua “como supor que o Estado é uma simples ficção. E se a lei é 

que erige essa ficção em pessoa, sendo a lei a expressão da soberania do Estado, segue-se que a lei é a emanação, 

a consequência, de uma ficção. Por outro lado, ou o Estado tinha uma existência real antes de se reconhecer 

como pessoa, e não é possível considerar fingida sua personificação, ou não tinha existência real e não poderia 

dotar-se com atributos jurídicos”. BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Ed. Paulo de Azevedo, 1955. p. 104. 



15 

 

pela mesma, os quais seriam, segundo essa corrente, os verdadeiros sujeitos de direito dotados 

de personalidade jurídica. 

A terceira e última doutrina a qual o mestre enquadrou como sendo uma seara da Teoria 

da Ficção é aquela defendida por Zittelman, que acredita que a essência da pessoa jurídica se 

encontra na vontade (“willenstheorie”), como sendo o verdadeiro sujeito de direito no que 

concerne tanto a pessoa natural, como a pessoa jurídica. 

Ocorre, no entanto, que somente a pessoa natural ou jurídica é que é sujeito de direito, 

não só porque a vontade se destaca do indivíduo como um ser independente, como também 

porque os sócios incapazes, por exemplo, não deixam de ser sujeitos de direito, inobstante a 

impossibilidade de emissão volitiva. 

A segunda teoria, denominada Teoria da Propriedade Coletiva, foi elaborada pelo jurista 

francês Planiol em sua obra “Traité Élémentaire de Droit Civil” por acreditar que, nas 

palavras de Caio Mário: 

Ao lado da propriedade individual existe a propriedade coletiva, e, sob a aparência de uma pessoa civil, o 

que existe é a massa de bens possuída por um grupo mais ou menos numeroso de pessoas, subtraída ao 

regime da propriedade individual. Este patrimônio, criado em razão das finalidades a que se propõem os 

indivíduos que se associam, distingue-se do patrimônio de cada um dos aderentes. (...) As pretendidas 

pessoas jurídicas são apenas coisas possuídas pelos homens, e se verificam no fato de terem todos os 

associados a propriedade sobre aqueles bens
10

. 

E continua o referido autor afirmando que: 

Esta teoria é, entretanto, falha na sua origem e nos seus efeitos. Parte do pressuposto que dominou a 

doutrina, por muito tempo, de que não pode haver pessoa jurídica na falta de uma acervo de bens. Mas, 

(...), vemos hoje a lei reconhecer personalidade ao ente abstrato independentemente de toda a cogitação 

patrimonial (...). Assentada a idéia na propriedade coletiva dos associados sobre um acervo de bens, ficam 

desde logo excluídas as que não possuem, e, portanto, a teoria é imperfeita por não abranger todos os 

tipos de entidades. A isto acrescenta-se que esta concepção explica o regime de separação de bens da 

entidade criada relativamente aos aderentes, mas não responde à indagação essencial, que se situa na 

pesquisa da natureza jurídica dos entes morais, da forma de sua atuação, de sua vontade, de sua 

responsabilidade civil. É, pois, igualmente falha em seus efeitos. E, demais disso, a pretensa propriedade 

coletiva não oferece nenhum dos caracteres do direito de propriedade, recusando àqueles que seriam seus 

titulares os poderes inerentes ao domínio
11

. 

No campo do Direito Administrativo, Hauriou imaginou a Teoria da Instituição, 

considerando as pessoas jurídicas como organizações sociais destinadas a um serviço ou 

ofício, providas de engrenagens que atuam convergentemente, que expressam as ideias de 
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trabalho ou de empresa e perduram num ambiente social, com existência a serviço de fins que 

fazem da pessoa jurídica uma instituição, um corpo social concreto. 

A crítica relativamente a tal teoria se assenta no fato de que além de não oferecer um 

critério justificativo de atribuição de personalidade, o que constitui o ponto nodal da 

controvérsia, a teoria institucionalista não encontra explicação para a existência de 

personalidade jurídica das sociedades que se organizam sem a finalidade de prestar serviço ou 

realizar um ofício. 

A quarta e última teoria, intitulada Teoria da Personalidade Real ou Teoria Realista, vai 

em confronto a todas as já mencionadas teorias, sendo a mais aceita dentre os doutrinadores 

pátrios como Lacerda de Almeida, Clóvis Beviláqua e Caio Mário, e alienígenas (Endemann, 

Planiol, De Page, Gény, etc). 

Assim, embora os doutrinadores que encampam tal teoria, muitas vezes se utilizem de 

argumentos distintos para explicar a caracterização da personalidade jurídica, atingem sempre 

um denominador comum, qual seja, a ideia da realidade técnica do ente coletivo; o que 

significar dizer que o Direito faculta a estas entidades atuar no campo jurídico, reconhecendo-

lhes existência própria, distinta das pessoas naturais que lhes deram origem, assegurando-lhes, 

ainda, todas as qualidades inerentes a qualquer sujeito de direito. 

Por fim, com propriedade WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO ensina que “a 

personalidade jurídica não é uma ficção, mas uma forma, uma investidura, um atributo que o 

Estado defere a certos entes, havidos como merecedores dessa situação. A pessoa jurídica 

tem, assim, realidade, não a realidade física (peculiar às ciências naturais), mas a realidade 

jurídica, ideal à realidade das instituições jurídicas. No âmbito do direito, portanto, as pessoas 

jurídicas são dotadas do mesmo subjetivismo outorgado às pessoas físicas”
12

. 

1.2. Surgimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

O instituto da personalidade jurídica surgiu como uma ficção jurídica que permitiu que 

sociedades exercessem direitos e assumissem obrigações independentemente das pessoas 

naturais que se reuniam para a criação e administração daquele ente. As pessoas jurídicas 

tornaram-se, assim, detentoras de personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros, 

sendo dotadas, ainda, de capacidade jurídica e patrimônio próprio. 

                                                 
12
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É, ainda, conceito basilar do Direito Societário que a pessoa jurídica e seus sócios não 

se confundem, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio atribui à pessoa jurídica 

personalidade própria, sendo tal entendimento decorrente da expressa previsão dos artigos 45, 

985 e 1.150, todos do Código Civil de 2002
13

. 

Ocorre que essa distinção rigorosa e absoluta de personalidades, ensejou a prática de 

abusos e atos fraudulentos por parte dos integrantes das sociedades, que escapavam da 

responsabilidade pessoal refugiando-se sob a proteção do manto societário. 

Conforme bem esclareceu CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

O desenvolvimento da sociedade de consumo, a coligação de sociedades mercantis e o controle individual 

de grupos econômicos têm mostrado que a distinção entre a sociedade e seus integrantes, em vez de 

consagrar regras de justiça social, tem servido de cobertura para a prática de atos ilícitos, de 

comportamentos fraudulentos, de absolvição de irregularidades, de aproveitamentos injustificáveis, de 

abusos de direito. Os integrantes da pessoa jurídica invocam o princípio da separação, como se se tratasse 

de um véu protetor
14

. 

A fim de desestimular e reprimir tais abusos, desenvolveu-se a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, de forma a permitir que o patrimônio do 

representante da sociedade torne-se igualmente responsável pelas obrigações inadimplidas por 

parte da pessoa jurídica. 

Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto nascido na 

jurisprudência da common law e importado, posteriormente, para os países de tradição 

romano-germânica. 

No Direito norte-americano a doutrina recebe diversas denominações, sendo mais 

conhecida por disregard of legal entity (desconsideração da personalidade jurídica) ou 

disregard of the corporate fiction (desconsideração da ficção da sociedade), ou ainda, 

disregard doctrine. 

ISAAC MAURICE WORMSER, um dos precursores do estudo do tema nos Estados Unidos, 

explicou em seu artigo Piercing the Veil of Corporate Entity, escrito em 1912, que um século 

                                                 
13

 Artigo 45 do CCB: “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 
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Art. 1150: O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a 
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14
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antes, em 1809, já era possível perceber “in many cases, the literal application of the notion 

that a Corporation in only a legal entity, and nothing more, would work injustice”
15

. 

Assim, partindo de uma proposição ainda incipiente da denominada disregard alguns 

autores apontam como sendo pioneiro na aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica o julgado do Direito norte-americano, caso Bank of United States vs. 

Deveaux, no qual, em 1809, um juiz federal analisou a naturalidade dos acionistas da 

companhia para decidir se a demanda seria de competência das Cortes federais ou estaduais, 

uma vez que somente litígios envolvendo cidadãos de diferentes estados poderiam ser levados 

às Cortes federais. Foi a primeira vez em que uma Corte norte-americana analisou aspectos 

pessoais dos acionistas para ‘classificar’ a sociedade em si, o que só seria possível se fosse 

operada a desconsideração da personalidade jurídica do banco
16

. 

GILBERTO BRUSCHI
17

 sustenta que: 

Nesse caso não se aplicou a teoria da desconsideração, pois houve apenas nítida intenção de preservar a 

jurisdição das cortes federais sobre as corporations, apesar da limitação imposta pelo art. 3º, seção 2, da 

Constituição Federal americana. Significa dizer que essa foi a primeira vez que se analisou a pessoa 

jurídica, considerando as características individuais de cada sócio, e não a responsabilidade dos sócios por 

atos praticados pela empresa. 

Outro renomado caso do direito norte-americano, citado por RUBENS REQUIÃO
18

, seria o 

State vs. Standard Oil Co., de 1892, julgado pela Suprema Corte de Ohio, no qual, 

desconsiderando a personalidade jurídica das empresas, reconheceu-se que o acordo de 

acionistas de várias companhias petrolíferas, que resultou na cessão das ações a nove agentes 

fiduciários (trustees), tinha como objetivo burlar a lei antitruste, tendo em vista que o poder 

de gerência das nove empresas concentrou-se nas mãos dos mesmos acionistas controladores 

do grupo, o que configuraria inequívoco monopólio, em fraude à lei antitruste. 

Há, ainda, quem afirme que a teoria da desconsideração teria surgido na Inglaterra em 

1897, por ocasião do julgamento do caso Salomon vs. Salomon, que envolvia o comerciante 

Aaron Salomon. 

                                                 
15
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Este empresário “havia constituído uma company, em conjunto com outros seis componentes de sua 

família, e cedido seu fundo de comércio à sociedade que fundara, recebendo em consequência vinte mil 

ações representativas de sua contribuição, enquanto para cada um dos outros membros coube apenas uma 

ação para a integração do valor da incorporação do fundo de comércio na nova sociedade. Salomon 

recebeu obrigações garantidas no valor de dez mil libras esterlinas. A sociedade logo em seguida se 

revelou insolvável, sendo o seu ativo insuficiente para satisfazer as obrigações garantidas, nada sobrando 

para os credores quirografários
19

. 

O liquidante, no interesse dos credores quirografários, sustentou que a atividade da 

sociedade era, na realidade, a atividade individual de Salomon, que usou de artifício para 

limitar a sua responsabilidade e, em consequência, Salomon deveria ser condenado ao 

pagamento dos débitos da company, devendo a soma investida na liquidação de seu crédito 

privilegiado ser destinado à satisfação dos credores da sociedade. 

Tanto o magistrado de 1ª instância, quanto a Corte de Apelação, acolheram a tese do 

liquidante de que a atividade supostamente desenvolvida pela companhia consistia, na 

realidade, na prática de sua própria atividade pessoal, tendo a personalidade jurídica o 

objetivo de limitar e excluir e responsabilidade pessoal de seu administrador. 

No entanto, referida decisão foi reformada pela Casa dos Lordes, que entendeu que a 

empresa havia sido regularmente constituída e que, portanto, não existia responsabilidade 

pessoal de Aaron Salomon para com os credores de Salomon & Co, pelo que era válido o seu 

crédito privilegiado. 

Mas a tese adotada pelas instâncias inferiores repercutiu, sobretudo na jurisprudência 

norte-americana, posteriormente, expandindo-se para Alemanha e outros países europeus, 

dando origem à doutrina do disregard of legal entity. 

No Brasil, antes do desenvolvimento da doutrina, a desconsideração da personalidade 

começou a ser aplicada por nossos tribunais e o primeiro caso fora julgado pelo Tribunal de 

Alçada Cível do Estado de São Paulo no ano de 1955
20

, em recurso relatado pelo então Juiz 

Edgard de Moura Bittencourt. Tratava-se de recurso de apelação interposto pela credora 

Saraiva S/A, ao qual foi dado provimento para rejeitar os embargos de terceiro opostos pelo 

Hospital Coração de Jesus S/A. Foram penhorados os bens encontrados na residência do 

executado (ex-sócio), que sustentava o terceiro embargante que eram de sua propriedade. 

Reconheceu-se completa confusão patrimonial entre o ex-sócio e o hospital e decidiu-se que, 

apesar da sociedade não se confundir com a pessoa de seus sócios, não se pode formar “um 
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tabu a entravar a ação do Estado na realização da boa justiça, que outra não é a atitude do juiz 

procurando esclarecer os fatos para ajustá-los ao Direito”
21

. 

No plano doutrinário, ROLF SERICK é o primeiro autor normalmente associado à 

sistematização da proposta expressa pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 

ao defendê-la em sua tese de doutorado em 1953 – Universidade de Tubigen, Alemanha. 

Nela, o autor buscou a partir da análise da jurisprudência alemã e norte-americana, definir os 

critérios que autorizam o juiz a desconsiderar a autonomia da pessoa jurídica, relativamente às 

pessoas que a compõem, sempre que ela for utilizada como instrumento de fraude ou abuso da 

personalidade. 

Através da análise dos julgados do direito alemão e norte-americano, SERICK observou 

que o instituto da pessoa jurídica possibilita a perseguição de fins ilícitos sob uma aparente 

veste de legalidade e que por essa razão a autonomia da pessoa jurídica só deve ser respeitada 

na medida em que servir aos objetivos a que foi criada. 

Assim, extraindo exemplos da jurisprudência alemã e norte-americana, SERICK 

estabeleceu categorias genéricas em que pode ocorrer o desconhecimento da autonomia 

subjetiva da pessoa jurídica, tendo sido o pioneiro na sistematização das hipóteses de 

aplicação da teoria. 

Ele traça quatro princípios, sintetizados a partir de sua larga pesquisa sobre o tema. O 

primeiro princípio é o de que abuso, na sua visão, é a utilização da pessoa jurídica com o 

nítido intuito de furtar-se de uma obrigação. Ignora-se a separação entre as pessoas física e 

jurídica porque quem a utilizou indevidamente não merece esse benefício. Considerando que 

não há pessoa jurídica sem uma pessoa natural que aja em seu nome, é a aparência de agir que 

se leva em conta para a aferição de abuso. O segundo princípio é no sentido de que é 

impossível desconhecer a autonomia subjetiva da pessoa jurídica somente para tentar atingir o 

escopo de uma norma ou a causa objetiva de um negócio jurídico, admitindo, entretanto, 

exceções ao princípio com relação às normas de Direito Societário, cujas funções são tão 

fundamentais que não admitem limitação de eficácia. De acordo com o terceiro princípio, 

como regra, todas as normas aplicáveis às pessoas naturais aplicam-se também às pessoas 

jurídicas, desde que compatíveis. Por fim, o quarto princípio determina que pode haver a 

desconsideração da pessoa jurídica para atingir quem de fato foi parte no negócio, pelo que se 
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é um sócio quem deveria realizar determinado negócio e quem o realiza é a pessoa jurídica, 

poderá haver a sua desconsideração
22

. 

Para CALIXTO SALOMÃO FILHO, devemos a ROLF SERICK o estágio atual de 

desenvolvimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Baseado em seus 

estudos e na teorização da jurisprudência americana, ele “adota o conceito unitário de 

desconsideração ligado a uma visão unitária da pessoa jurídica como ente dotado de uma 

essência pré-jurídica, que se contrapõe e eventualmente se sobrepõe ao valor específico de 

cada norma”
23

. 

No Brasil, RUBENS REQUIÃO foi o primeiro doutrinador a escrever de forma importante 

sobre o tema: 

Se a personalidade jurídica constitui uma criação da lei, como concessão do Estado à realização de um 

fim, nada mais procedente do que se reconhecer no Estado, através de sua justiça, a faculdade de verificar 

se o direito concedido está sendo adequadamente usado. A personalidade jurídica passa a ser considerada 

doutrinariamente um direito relativo, permitindo ao juiz penetrar o véu da personalidade para coibir os 

abusos ou condenar a fraude através do seu uso
24

. 

A preocupação com o uso da pessoa jurídica para fins condenáveis e diversos do 

originalmente previsto levou o doutrinador a buscar na teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica meio hábil a coibir a fraude e o abuso da personalidade, através do 

levantamento do véu corporativo, para alcançar os sócios, numa época em que vigia perante 

toda a doutrina a adoção radical do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 

Prega o jurista a inserção da teoria da desconsideração nas decisões das questões 

submetidas ao Judiciário e afirmando que tem “o juiz brasileiro o direito de indagar, em seu 

livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso do direito, ou se deve desprezar a 

personalidade jurídica para, penetrando no seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro 

dela se escondem para fins ilícitos e abusivos”
25,26

. 
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Como bem esclareceu GUSTAVO TEPEDINO, RUBENS REQUIÃO, seguindo os 

ensinamentos de SERICK, defende a teoria subjetiva da desconsideração da personalidade 

jurídica, a qual exige a demonstração de fraude ou abuso como requisito para sua aplicação, 

ou seja, “para que se desconsidere a personalidade jurídica, exige-se a demonstração de fatos 

atribuíveis ao sócio que frustrem legítimo interesse do credor mediante a manipulação 

fraudulenta da pessoa jurídica”
27

. 

Em suas conclusões, aduz RUBENS REQUIÃO que a desconsideração deve ser aplicada 

com cautela, para que não se torne “instrumento dócil nas mãos inábeis dos que, levados ao 

exagero, acabassem por destruir o instituto da pessoa jurídica, construído através dos séculos 

pelo talento dos juristas dos povos civilizados”
28

. 

Em obra específica sobre o tema da desconsideração da personalidade, intitulada A 

Dupla Crise da Pessoa Jurídica, JOSÉ LAMARTINE CORRÊA DE OLIVEIRA trouxe também 

grande contribuição na abordagem da evolução da jurisprudência de conceitos: 

E as iniquidades que levavam à aplicação quase matemática do princípio da separação entre pessoa 

jurídica e pessoa-membro, suplantada aos poucos pelo aparecimento da teoria da desconsideração da 

personalidade, e o aparecimento gradual da jurisprudência de interesses, que exige do interprete da norma 

a solução de conflitos com vistas a identificar qual dos interesses fora protegido pelo legislador – o que 

abriu espaço para um terceiro movimento, o da jurisprudência de valores, pelo qual se buscam os limites 

do ‘ser e do valor’, aos quais se deve submeter o próprio legislador
29

. 

LAMARTINE CORRÊA elegeu o sistema alemão para analisar a denominada dupla crise 

da pessoa jurídica, sendo a primeira crise referente à própria noção daquilo que seria dotado 

ou não de personalidade jurídica, pois no ver do autor o sistema então vigente não seria 

suficiente para albergar todos os tipos de pessoas jurídicas existentes de fato, ao passo que a 

segunda crise, e que interessa ao presente trabalho, é a crise de função da pessoa jurídica, 

denominada por WARDE JUNIOR
30

 como uma crise da “limitação da responsabilidade”, e que 
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significa “a utilização do instituto na busca de finalidades consideradas em contradição com 

os princípios básicos”
31

 que informam o ordenamento jurídico. 

Para o autor, a teoria da desconsideração é a consequência de uma disfunção da 

personalidade jurídica e a aplicação prática da desconsideração é sintoma de uma crise de 

função da pessoa jurídica, pois, em sendo as funções da pessoa jurídica tornar possível a soma 

de esforços e recursos e a limitação dos riscos empresariais, além de outras socialmente 

relevantes, se não constituírem as finalidades últimas da atividade societária, demonstrado 

estará o mau uso do instituto
32

. 

Nessa perspectiva histórica, também merece destaque a obra de FABIO KONDER 

COMPARATO, intitulada O poder de controle na sociedade anônima, que na sua terceira parte 

trata do tema “Personalidade jurídica e poder de controle”
33

. COMPARATO, redator do atual 

artigo 50 do Código Civil, foi o segundo jurista a se debruçar sobre o tema, tendo afirmado 

que “a desconsideração da personalidade jurídica é sempre feita em função do poder de 

controle societário, que seria o elemento fundamental da teoria”
34

. 

Isto é, a todo poder correspondem deveres e responsabilidades próprias, e aquele que o 

exercer com desvio
35

 ou buscando uma fraude estará sujeito à desconsideração da 

personalidade jurídica. 

Para o autor, a pessoa jurídica é criada para o desempenho de funções determinadas, 

gerais e especiais e o verdadeiro critério para desconsideração estaria intimamente ligado à 

interpretação funcional do instituto, sendo certo que de acordo com essa construção 

doutrinária, denominada teoria objetiva, operar-se-á a desconsideração da personalidade 

jurídica sempre que se observar um desvio de função ou disfunção. 

Acrescenta COMPARATO que as hipóteses que podem dar ensejo à aplicação da 

disregard doctrine podem ser interna corporis, quando houver abuso do poder de controle ou 

fraude, e externa corporis, quando houver confusão patrimonial entre sócio e sociedade. 

                                                 
31

 Cfr. CORRÊA, Lamartine. A dupla crise da pessoa jurídica apud JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração 

da Personalidade Societária no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 1987. p. 17. 
32

 Ibid., p. 66. 
33

 COMPARATO, Fabio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 4
a
 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 355. 
34

 Ibid., p. 355. 
35

 O desvio se caracteriza tanto pelo não atendimento de todos os interesses da empresa, como pelo não 

atendimento dos interesses da comunidade local, regional ou nacional em que se insere a empresa. Ibid., p. 364-

365. 
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Ressaltando sua posição antiunitarista e objetivista, COMPARATO critica a corrente 

teórica que procura relacionar, justificar o afastamento da personalidade ao “abuso de direito” 

e à “fraude à lei”, sob o argumento de que tal doutrina deixaria de lado as hipóteses em que a 

desconsideração ocorre em benefício do controlador, sem qualquer abuso ou fraude
36

. 

Por fim, o referido professor faz, ainda, uma observação que nos parece permanecer 

bastante atual, ao aduzir que: 

A teoria tem se ressentido de um grande casuísmo, verdadeiramente insatisfatório para um sistema 

jurídico romano germânico, sem dúvida porque se trata, em sua maior parte, de uma criação 

jurisprudencial, na linha de influência do equity e da sua preocupação com a justiça do caso concreto, 

tornando o juiz um autêntico criador do direito
37

. 

A teoria objetiva, defendida por COMPARATO, não prevaleceu na doutrina e 

jurisprudência pátrias, as quais adotaram a teoria subjetiva para “estabelecer rígidos 

parâmetros para a incidência da desconsideração, a fim de que ela, que surgiu para aperfeiçoar 

o sistema jurídico, não venha a tornar-se prejudicial a ele”
38

. 

Na lição de BRUNO GARCIA REDONDO, “trata-se de teoria que defende a possibilidade 

de, por meio de decisão jurisdicional, ser momentânea e casuisticamente desconsiderada a 

personalidade da pessoa jurídica, quando esta houver sido utilizada com intuitos fraudulentos, 

ilícitos ou contrários à boa-fé”
39

. 

A disregard doctrine volta-se à coibição da prática de atos fraudulentos, mitigando, em 

situações específicas, o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. 

Para CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

O que neste sentido ocorreu foi que se elaborou uma doutrina de sustentação para, levantando o véu da 

pessoa jurídica, alcançar aquele que, em fraude à lei ou ao contrato, ou por abuso de direito, procurou 

eximir-se por trás da personalidade jurídica e escapar, fazendo dela uma simples fachada para ocultar uma 

situação danosa. A denominada disregard doctrine significa, na essência, que em determinada situação 

fática a Justiça despreza ou “desconsidera” a pessoa jurídica, visando a restaurar uma situação em que 

                                                 
36

 Comparato exemplifica a desconsideração em benefício do controlador na hipótese do direito de retomada de 

imóvel locado pela sociedade da qual o proprietário do imóvel é o controlador, que ensejou a aprovação da 

Súmula 486 do STF: “Admite-se a retomada para sociedade da qual o locador, ou seu cônjuge, seja sócio, com 

participação predominante no capital social”.  

COMPARATO, Fabio Konder. O poder de controle nas S.A, 4
a
 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 470-471. 

37
 Ibid., p. 294-295. 

38
 ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza. Comentários ao Código Civil Brasileiro. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 443-445. 
39

 REDONDO, Bruno Garcia. Desconsideração da Personalidade Jurídica: aspectos materiais e processuais civis. 

In: 10 anos do Código Civil – desafios e perspectivas. São Paulo: Ed. Atlas, 2012. p. 101. 
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chama à responsabilidade e impõe punição a uma pessoa física, que seria o autêntico obrigado ou o 

verdadeiro responsável, em face da lei ou do contrato
40

. 

No entanto, a recepção de tal teoria pelo Direito brasileiro não foi isenta de críticas, 

algumas contundentes emanadas de certos juristas, como PONTES DE MIRANDA que afirmou
41

: 

O desprezo das formas de direito das pessoas jurídicas, o ‘disregard of Legal Entity’, provém de 

influências, conscientes e inconscientes, do capitalismo cego, que, chegando a negar, por vezes, a 

‘pessoa’ jurídica privada, prepara o caminho para negar a ‘pessoa’ do Estado. Tal internacionalismo voraz 

e a metafísica da extrema esquerda empregam de lados opostos, as mesmas picaretas. Destrói-se ou tenta 

destruir-se todo o conceito de vontade social, todo o elemento democrático das sociedades privadas e 

públicas; nega-se o próprio sentido da liberdade de determinação de vontade dos sócios; chega-se a 

admitir a venda do voto dos acionistas, pelo empenho do seu interesse em cumpri-lo e pela desvirtuação 

da democracia, com o dinheiro, na própria formação das assembleias estatais
42

. 

Prevalece, contudo, na doutrina, o entendimento no sentido de que a desconsideração 

não significa extinção da pessoa jurídica, nem a perda definitiva de sua personalidade. Trata-

se de mera ineficácia pontual da personalidade jurídica em relação ao credor que obtiver o seu 

deferimento. 

1.3. Positivação da teoria da desconsideração no ordenamento pátrio 

Segundo ROLF MADALENO
43

, há uma corrente doutrinária que defende a existência de 

indícios da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em dispositivos normativos 

brasileiros, datados de 1919, mais especificamente o artigo 10 do Decreto no. 3.708, que 

previa a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios perante a sociedade e terceiros, 

quando tivessem agido com excesso de mandato, ou violação da lei ou contrato social
44

, 

esclarecendo o autor tratar-se tal hipótese, entretanto, de típica responsabilidade civil e não 

desconsideração.  

                                                 
40

 PEREIRA, 2016, p. 281. 
41

 Sobre a referida crítica Fábio Ulhoa Coelho comenta que “é com tristeza que se pode constatar que mesmo 

entre os poucos autores que lhe reservam alguma atenção, um deles o faz com absoluto desconhecimento do 

assunto. É o caso de Pontes de Miranda, para quem ‘o desprezo das formas de direito das pessoas jurídicas, o 

disregard of legal entity, provém de influências, conscientes e inconscientes, do capitalismo cego (...). Essas 

palavras, qualificadas por Fabio Konder Comparato como ‘objurgatória destemperada’, bem demonstram o 

quanto ignorava o assunto o seu autor, ao pretender a teoria da desconsideração da personalidade jurídica como 

uma elaboração voltada contra a pessoa jurídica”. COELHO, 1989, p. 9-10. 
42

 PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de Direito Privado. v. 50. 2ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1965. p. 303. 
43

 MADALENO, Rolf. A Desconsideração Judicial da Pessoa Jurídica e da Interposta Pessoa Física no Direito 

de Família e nos Direito das Sucessões. 2
a
 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 46. 

44
 MADALENO, 2013, p. 46 apud MARTINS SILVA, Américo Luís. Sociedades empresariais. Rio de Janeiro: 

Ed. Forense, 2006. p. 38. 
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O Código Civil de 1916, por sua vez, em seu artigo 20, trouxe expressa disposição 

acerca da plena autonomia patrimonial entre a sociedade e seus sócios ao dispor que “as 

pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”, marcando um período em que 

não era possível superar a distinção entre ela e seus componentes
45

. 

Sob a vigência do Código Comercial de 1850, vigorava um regime de subsidiariedade 

para constrição de bens da sociedade e do sócio, em casos de execução de dívida contraída 

pela pessoa jurídica
46

, sendo certo que imperava a regra geral de separação entre a pessoa 

jurídica e seus sócios e administradores. 

A incursão nos bens dos sócios em razão de dívida da sociedade somente era prevista 

em situações específicas nas quais havia responsabilização solidária ou pessoal dos sócios ou 

administradores, em decorrência de má gestão ou, ainda, pela hipossuficiência das partes 

envolvidas, como preveem, respectivamente, o Código Tributário Nacional (artigos 134 e 

135
47

) e a Consolidação das Leis Trabalhistas (artigo 2
o
, § 2

o48
). 

No que tange especificamente às relações de trabalho, MARÇAL JUSTEN FILHO aduz que: 

O direito do trabalho, por sua impostação característica, inadmite obstáculo jurídico ou ‘formal’ para a 

tutela do trabalhador. Efetiva uma valoração, reputando a faculdade jurídica outorgada ao trabalhador 

como insuscetível de qualquer sacrifício. Como a personificação societária é instrumento de sacrifício de 

faculdades alheias, o direito do trabalho ressalva o campo das relações empregatícias
49

. 

O citado jurista defende, assim, a extensão da desconsideração da personalidade jurídica 

no Direito do Trabalho e a sua previsão expressa no artigo 2
o
 da CLT, entendimento 

compartilhado por parte da doutrina, como RUBENS REQUIÃO, AMADOR PAES DE ALMEIDA
50

 e 

SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY. 

                                                 
45

 REQUIÃO, 1969, p. 12. 
46

 Código Comercial - artigo 350: “Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívida da 

sociedade senão depois de executados todos os bens sociais”. 
47

 Artigo 134 CTN: “Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 

responsáveis: ...I – os pais, ...; II – os tutores e curadores, ...” 

Artigo 135 CTN: “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos ... III – os 

diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.
 

48
 Artigo 2

o
 § 2

o
 CLT: “Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas personalidade 

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo um grupo industrial, 

comercial ou de qualquer atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 

responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”. 
49

 JUSTEN FILHO, 1987, p. 103. 
50

 Para quem a disregard doctrine foi amplamente acolhida pelo Direito do Trabalho, senão vejamos: “no direito 

do trabalho a teoria da desconsideração da pessoa jurídica tem sido aplicada pelos juízes de forma ampla, tanto 

nas hipóteses de abuso de direito, excesso de poder como em casos de violação da lei ou do contrato, ou, ainda, 

na ocorrência de meios fraudulentos, e, inclusive, na hipótese, não rara, de insuficiência de bens da empresa, 
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ROLF MADALENO diverge de tal posicionamento, sob o fundamento de que, na verdade, 

a legislação trabalhista apenas prevê a responsabilidade solidária entre empresas do grupo, 

não fazendo qualquer diferenciação entre os casos em que os sócios ou administradoras agem 

em desconformidade com a lei ou o estatuto, e sua responsabilidade é pessoal, e as hipóteses 

em que se utilizam da pessoa jurídica para atingirem fins dissonantes com o objetivo social da 

empresa, esta sim, passível de desconsideração da personalidade jurídica
51

. 

De toda sorte, conclui o autor, deve ser consignado que não é vedado o uso da disregard 

doctrine na seara trabalhista, porém “sua fundamentação não decorre do artigo 2
o
, § 2

o
, da 

CLT, cuja hipótese trata da responsabilidade solidária, mas sim, que, para suporte da 

desconsideração, deve ser utilizado o artigo 8
o
 da CLT, que estabelece o uso da analogia, 

equidade, princípios, jurisprudência, normais gerais do Direito, usos e costumes, como fontes 

subsidiárias do Direito do Trabalho, alcançando, assim, os dispositivos que, no direito 

brasileiro, regulam a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica”
52

. 

A mesma divergência doutrinária se observa na seara tributária, relativamente aos 

artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, havendo, entretanto, prevalência do 

entendimento no sentido de que ambos os artigos cuidam de hipóteses de responsabilidade 

solidária e por substituição
53

. 

Apenas na década de 1990 o legislador brasileiro houve por bem positivar a teoria da 

desconsideração, incluindo uma hipótese de sua aplicação no artigo 28 do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que recebeu a seguinte redação: 

O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, 

houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou 

contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, 

encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 

§2
o
 As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 

                                                                                                                                                         
adotando, por via de consequência, a regra disposta no artigo 28 do Código de Proteção do Consumidor”. 

ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 153-155. 
51

 MADALENO, 2013, p. 57. 
52

 Ibid., p. 57. 
53

 “Tanto o artigo 134 como o artigo 135 do CTN cuidam do redirecionamento do executivo fiscal, qual seja, da 

cobrança do tributo e, em nenhuma circunstância, ensejam a aplicação da desconsideração da personalidade 

jurídica, eis que versam sobre os efeitos da solidariedade ou da substituição. Pertinente à espécie a lição pontual 

de Heleno Tôrres, ao explicar que a sociedade é uma como sujeito passivo de obrigação tributária, devendo ser 

verificada internamente a relação de solidariedade que entre os sócios possa existir, conforme o tipo societário 

adotado, em nada se aproximando da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, e o mesmo se dá com relação 

à responsabilidade por substituição, do artigo 135 do CTN, que não diz mais do que uma forma de atribuição de 

responsabilidade pessoal a determinados sujeitos pelos créditos de obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, mas não perante o Fisco e sim 

perante aquelas pessoas que ela representa”. TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado. São Paulo: 

Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 471 apud MADALENO, 2013, p. 60-61. 
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§3
o
 As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 

código. 

§4
o
 As sociedades coligadas só responderão por culpa. 

§5
o
 Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma 

forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

Há grande crítica da doutrina relativamente à teoria menor, a qual amplia 

excessivamente o âmbito de incidência da desconsideração da personalidade jurídica ao 

admitir a sua utilização em toda e qualquer hipótese de dívida consumerista em que a pessoa 

jurídica não tenha condições de arcar com o débito. 

De fato, a inclusão das hipóteses de “fato ou ato ilícito”, “falência”, “encerramento” ou 

“inatividade” da sociedade, para fins de desconsideração não encontra eco em qualquer 

construção teórica, e parece representar um ato de exacerbada protetividade ao consumidor. 

O dispositivo suscitou acirrada divergência interpretativa, posto que enquanto o caput 

determina que a desconsideração somente ocorrerá se e quando atendidos determinados 

pressupostos, o parágrafo 5
o
 autoriza o juiz a desconsiderar a personalidade sempre que esta 

for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, adotando a chamada 

“teoria menor”, cujo único elemento essencial é o prejuízo ao credor. 

O microssistema da desconsideração, denominado pela doutrina como “teoria menor”, 

em contraste com a “teoria maior”, é definida por OSMAR VIEIRA DA SILVA como aquele que 

“se contenta com a demonstração pelo credor da inexistência de bens sociais e da solvência de 

qualquer sócio, para atribuir a este a obrigação da pessoa jurídica. (...) Se a sociedade não 

possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isto basta para responsabilizá-lo por obrigações 

daquela”
54

. 

Contudo, a desconsideração para fins de responsabilidade deve ser excepcional e 

autorizá-la sempre que houver insuficiência de patrimônio significaria negar a autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica, sem contar que tal interpretação acabaria por tornar letra morta 

o caput do artigo 28 do CDC
55

. 
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 VIEIRA SILVA, Osmar. Desconsideração da Personalidade Jurídica: aspectos processuais. Rio de Janeiro: 

Renovar, Série de Biblioteca de Teses, 2002. p. 102-103. 
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 BIANCHI, Pedro Henrique Torres. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: 

Ed. Saraiva, 2011. p. 66. 
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Neste sentido, SIDNEI AMENDOEIRA JR
56

 acrescenta que a interpretação literal do § 5
o
 

levaria ao entendimento de que o mero inadimplemento basta para desconsideração e, assim 

sendo, “por que o consumidor precisaria provar o que está descrito no caput em qualquer 

hipótese?”. 

GUSTAVO TEPEDINO
57

, FÁBIO ULHOA COELHO
58

 e GILBERTO GOMES BRUSCHI
59

 

defendem que tal posicionamento colide com a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com 

graves reflexos para a segurança jurídica, posto que qualquer obstáculo ao ressarcimento de 

prejuízo, justificaria a aplicação automática da desconsideração, inexistindo, assim, qualquer 

garantia de proteção patrimonial das empresas inseridas no mercado consumidor
60

. 

Em sentido oposto, MODESTO CARVALHOSA
61

 e CLAUDIA LIMA MARQUES
62

 entendem 

que a norma consumerista tem a tarefa de proteger a parte mais fraca na relação de consumo, 

sendo certo que, quando por qualquer motivo a sociedade devedora não puder cumprir sua 

obrigação reparatória/indenizatória, deve-se desconsiderar “um dos maiores dogmas do 

Direito Civil e Comercial”
63

, consubstanciado na autonomia patrimonial da sociedade. 
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 AMENDOEIRA JÚNIOR, Sidnei. Aspectos Processuais da Responsabilidade Patrimonial dos Sócios e da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Coord.). 

Execução Civil e cumprimento da sentença. v. 2. São Paulo: Ed. Método, 2007. p. 549-575. 
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 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a desconsideração da personalidade jurídica. In: Temas de Direito Civil: 

Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 65-93.  
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patrimonial pelo consumidor seria suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica. Esta 
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146. 
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60
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A jurisprudência, relativamente às obrigações oriundas de relação de consumo, tem se 

firmado no sentido de que basta a insolvência da pessoa jurídica, não sendo necessário desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial, para a aplicação da chamada “teoria menor” da 

desconsideração da personalidade jurídica, sendo emblemático o caso do acidente ocorrido no 

Osasco Plaza Shopping em junho de 1996, julgado pela Terceira Turma do E. STJ em 

dezembro de 2003
64

. 

O caso em tela cuida de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra 

B-Sete Participações S/A, respectivos administradores e Administradora Osasco Plaza 

Shopping S/C Ltda a fim de condená-los a reparar os danos morais e/ou materiais sofridos 

pelas vítimas do acidente ocorrido em 11 de junho de 1996 no Osasco Plaza Shopping, 

quando morreram 40 pessoas e 300 ficaram feridas. 

O pedido contido na ação foi julgado procedente para condenar solidariamente todos os 

réus, aplicando-se, para tanto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com 

fulcro no art. 28, § 5º do CDC. Entretanto, a sentença foi reformada em segunda instância 

para estabelecer a responsabilidade subsidiária dos administradores. 

No Superior Tribunal de Justiça prevaleceu a orientação capitaneada pela Ministra 

Nancy Andrigui, entendendo que o § 5º deve ser interpretado independentemente do caput, 

consagrando a aplicação da teoria menor da disregard, via da qual se atribui responsabilidade 
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vencido do Min. Ari Pargendler. 
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sem o exame dos pressupostos subjetivos reclamados pela teoria maior (abuso de direito, 

fraude, etc)
65

. 

Em 1994 foi promulgada a Lei nº 8.884, a chamada Lei Antitruste que, em seu artigo 

18, trouxe mais uma hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica: 

Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 

desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou 

ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando 

houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 

administração. 

A referida lei foi posteriormente revogada pela Lei 12.529 de 2011, sendo certo, 

entretanto, que o teor do dispositivo acima reproduzido foi integralmente mantido no artigo 

34 da nova lei. 

Trata-se de norma cujo objetivo foi coibir o abuso do poder econômico e a dominação 

de mercado, buscando reprimir e prevenir infrações contra a ordem econômica e, conforme 

observou FÁBIO ULHOA COELHO, embora seja perfeitamente aplicável a teoria da 

desconsideração no campo da tutela do livre mercado e, via de consequência, no âmbito do 

Direito Econômico, “como o legislador de 1994 praticamente reproduziu, no art. 18 da Lei 

Antitruste, a redação infeliz do dispositivo equivalente do Código de Defesa do Consumidor, 

acabou incorrendo nos mesmos desacertos”
66

. 

MARÇAL JUSTEN FILHO, entretanto, aduz que existem hipóteses em que a 

desconsideração se revela de extrema importância para garantir a proteção de interesses de 

superiormente relevantes para o Direito e, dá como exemplo, a previsão do artigo 160, inciso 

V da Constituição Federal
67

 que impõe repressão ao abuso do poder econômico, pelo que 

enfatiza que sempre que se verificar o risco de abuso do poder econômico, comprovando-se 
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 Marcio Tadeu Guimarães Nunes critica a decisão proferida pelo STJ a afirma ser “uma solução, com a devida 
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 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 52 apud BRUSCHI, 
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que a desconsideração assegurará a manutenção do princípio constitucional, será imperioso 

afastar-se a eficácia da personalidade jurídica
68

. 

Em 1998 a desconsideração da personalidade jurídica foi também inserida na legislação 

referente aos crimes e infrações ambientais, por meio da Lei 9.605/98, que dispõe em seu 

artigo 4º que: “Art. 4º - Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio 

ambiente”. 

Dessa forma, se os administradores de uma empresa que tenha causado danos ao meio 

ambiente tentarem se eximir de sua responsabilidade mediante a constituição de nova 

empresa, no intuito de dificultar o ressarcimento do dano ambiental, é possível que a 

execução recaia sobre o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores. 

É possível afirmar, assim, que se os sócios responderão pelas dívidas da pessoa jurídica 

“sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos”, sem qualquer 

demonstração de fraude, abuso ou desvio de finalidade, nessas hipóteses, ou seja, em matéria 

de infrações ambientais, a limitação de responsabilidade inexiste. 

Por fim, com a promulgação do Código Civil de 2002 (Lei 10.406/02) foi inserida 

previsão expressa e genérica para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica - artigo 50 do CCB - o qual, ao exigir a presença de 2 pressupostos essenciais para o 

deferimento da desconsideração: abuso da personalidade jurídica e prejuízo ao credor, 

consagrou a ‘teoria maior’ como regra geral na legislação civil
69

: 

Artigo 50 – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 

couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

A simples leitura do dispositivo legal permite concluir que o legislador muito se 

aproximou dos parâmetros estabelecidos pela doutrina pátria, os quais, por sua vez, se 

baseiam nos critérios desenvolvidos por ROLF SERICK. 
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 JUSTEN FILHO, 1987, p. 150. 
69

 A proposta anterior de redação do artigo 50 do Código Civil não refletia os princípios que orientaram o 

surgimento da disregard doctrine, pois previa, em caso de desvio de finalidade, ou de utilização da sociedade 

para acobertar a prática de atos ilícitos ou abusivos, a possibilidade de ser decretada a “exclusão do sócio 
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dissolução da sociedade e não somente a ineficácia do ato abusivo, foi duramente criticada pela doutrina, tendo 

sido, então, alterada para a redação atual do dispositivo. 
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CALIXTO SALOMÃO FILHO
70

 observa que a definição de desconsideração da 

personalidade jurídica inserida no Código Civil: 

Contribui para colocar a questão da desconsideração em moldes teóricos mais corretos. (...) 

Evidentemente, a desconsideração é reduzida às hipóteses de responsabilidade patrimonial. Há, no 

entanto, possibilidade de seleção e imputação de relações obrigacionais específicas para aplicação da 

teoria. Há, portanto, aparente recepção conjunta das teorias unitária e pluralista
71

. 

Já CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
72

 sustenta que a redação do artigo 50 do Código 

Civil talvez tenha sido excessiva ao restringir as hipóteses de desconsideração aos casos de 

desvio de finalidade e confusão patrimonial, sem, entretanto, observar o mérito do referido 

dispositivo. 

Mais recentemente, a Lei Anticorrupção – Lei 12.846/2013 – criou uma nova 

modalidade de desconsideração administrativa
73

, ou seja, sem a necessidade de intervenção 

judicial, ao dispor em seu artigo 14 que: 

A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 

facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 

patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a amplas defesa. 

Com efeito, o Informativo n. 732 do Supremo Tribunal Federal, de novembro de 2013, 

reconhece a relevância desse novo mecanismo de defesa do interesse público, com destaque 

para o voto do Ministro Celso de Mello que relatou a importância do dispositivo ao 

possibilitar que a conduta fraudulenta seja sumariamente repelida pelas entidades estatais
74

. 
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Assim, tanto em relação à teoria, como à manutenção das leis especiais anteriores ou 

posteriores, o Enunciado n. 51 do Conselho da Justiça Federal (CJF/STJ), da I Jornada de 

Direito Civil expressa que “a teoria da desconsideração da personalidade jurídica – disregard 

doctrine – fica positivada no novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos 

microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema”. 

No último dia 30 de abril de 2019, foi editada pelo Poder Executivo Federal a Medida 

Provisória 881, que instituiu a “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece 

garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências”. Dentre 

as modificações introduzidas pela referida medida provisória, está a alteração na redação do 

artigo 50 do Código Civil, o qual passa a vigorar com o seguinte texto: 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 

intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 

sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados 

direta ou indiretamente pelo abuso. 

§ 1
o
 Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o 

propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. 

§ 2
o
 Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, 

caracterizada por: 

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; 

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor 

proporcionalmente insignificante;  

III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 

§ 3
o
 O disposto no caput e nos § 1

o
 e §2

o
 também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de 

administradores à pessoa jurídica. 

§ 4
o
 A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não 

autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. 

§ 5
o
 Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade 

econômica específica da pessoa jurídica. 

Primeiramente, nota-se que o caput do artigo foi alterado, explicitando que a 

desconsideração deverá atingir os bens particulares apenas dos sócios ou administradores 

beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 

ANDERSON SCHREIBER, vê referida alteração como positiva, na medida em que evita que 

“a desconsideração venha a se dar em prejuízo de sócios ou administradores que não 

contribuíram para o abuso, como sócios minoritários que não participam da administração da 

pessoa jurídica – quais, de fato, não deveriam ser atingidos pela desconsideração”
75

. 
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Já os parágrafos propostos apontam os critérios a serem cumpridos para que se aplique a 

desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis em geral, tomando-se por base a 

chamada teoria maior da desconsideração, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão 

patrimonial. 

Quanto ao desvio de finalidade, observa FLAVIO TARTUCE
76

 que: 

A norma passaria a estabelecer como requisito o elemento doloso ou intencional na prática da lesão ao 

direito de outrem ou de atos ilícitos, para que o instituto seja aplicado. Com o devido respeito, penso que 

tal previsão representa um claro retrocesso que traz grandes entraves para a incidência da categoria. 

Primeiro e fundamentalmente, por distanciar-se da teoria objetiva do abuso do direito, tratado pelo art. 

187 do Código Civil, sem qualquer menção ao elemento subjetivo do dolo ou da culpa. 

Importante frisar que a exigência de dolo
77

 distancia-se da teoria objetiva do abuso do 

direito, extraída do artigo 187 do Código Civil
78

, o qual exige apenas o exercício irregular do 

direito para a configuração do ato ilícito, sem qualquer menção à dolo ou culpa. 

Com efeito, a doutrina há muito sedimentou entendimento favorável à teoria objetiva do 

abuso do direito, sendo inclusive objeto do Enunciado nº 37, aprovado na I Jornada de 

Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, o qual dispõe que “A responsabilidade civil 

decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério 

objetivo-finalístico”. 

ANDERSON SCHREIBER
79

 acrescenta que a exigência de dolo, de fato: 

Dificulta excessivamente a aplicação da desconsideração e atrela o artigo 50 a uma perspectiva 

subjetivista, que enxerga a desconsideração como uma sanção a um mal feito, afastando-se da abordagem 

contemporânea do abuso do direito como exercício de uma situação jurídica subjetiva em dissonância 

com a sua finalidade normativa – como parecia ter sido a intenção do legislador na versão original do 

Código Civil, ao optar pelo emprego da expressão desvio de finalidade. 
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No que diz respeito à confusão patrimonial, a medida provisória propõe parâmetros a 

serem observados para que se caracterize a ausência de separação entre os patrimônios da 

pessoa jurídica e de seus membros, quais sejam: a) o cumprimento repetitivo pela sociedade 

de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) a transferência de ativos ou de 

passivos sem as respectivas contraprestações; e c) outros atos de descumprimento da 

autonomia patrimonial. 

PABLO STOLZE GAGLIANO
80

, ao comentar sobre o parágrafo 2º do artigo 50 do CCB 

observa que o inciso III, “ao mencionar, genericamente, que caracterizam a confusão 

patrimonial ‘outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial’, resultou por tornar 

meramente exemplificativos os incisos anteriores”, o que possibilita ao intérprete identificar, a 

partir do caso concreto, outras modalidades de confusão patrimonial
81

. 

Entretanto, FLAVIO TARTUCE
82

 critica a menção ao termo “repetitivo”, constante do 

inciso I, § 2º do art. 50 do CCB, na medida em que a confusão patrimonial “pode estar 

configurada por um único cumprimento obrigacional da pessoa jurídica em relação aos seus 

membros, pois, por um ato isolado, é possível realizar um total esvaziamento patrimonial com 

o intuito de prejudicar credores”. 

O parágrafo 3º do artigo 50 do Código Civil, na visão de PABLO STOLZI e ANDERSON 

SCHREIBER, consagrou a desconsideração inversa da personalidade jurídica na legislação civil. 

Entretanto, FLAVIO TARTUCE chama atenção para o fato de que seria interessante adaptar a 

redação do § 3º do art. 50 do CCB, de forma que ambas utilizem a expressão desconsideração 

inversa, visto que a redação do referido dispositivo proposta pela MP 881 pode “trazer a falsa 

impressão de que não se trata da desconsideração inversa”
83

. 

Com relação ao parágrafo 4º do artigo 50 do CCB, a afirmativa de que a mera existência 

de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica somente veio a 

confirmar o entendimento já consolidado sobre o tema, conforme se depreende do Enunciado 

nº 406, aprovado na V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “a 

desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de sociedade quando estiverem 
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presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os credores até o 

limite transferido entre as sociedades”. 

Por fim, o parágrafo 5º do art. 50 do Código Civil foi objeto de crítica pela doutrina 

especializada, em razão da valorização do elemento subjetivo para a desconsideração ao 

prever que “não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade 

original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”. 

Como observa PABLO STOLZE GAGLIANO
84

. 

Aqui, o desvio de finalidade – um dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica 

segundo o art. 50 - recebeu um segundo golpe (o primeiro decorreu da exigência do ‘dolo’ para a sua 

configuração, conforme o § 1º já analisado acima). Ao dispor que não constitui desvio de finalidade a 

‘alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica’, o legislador 

dificultou sobremaneira o seu reconhecimento: aquele que ‘expande’ a finalidade da atividade exercida – 

como pretende a primeira parte da norma – pode não desviar, mas aquele que ‘altera’ a própria finalidade 

original da atividade econômica da pessoa jurídica, muito provavelmente desvia-se do seu propósito
85

. 

Feitas as observações a respeito da MP 881/2019, observa-se, ainda, o questionamento 

quanto à constitucionalidade da medida provisória no que diz respeito às alterações de 

dispositivos da codificação privada sem que exista qualquer urgência em tais modificações, 

conforme determina o artigo 62 da Constituição da República. 

Por fim, em junho do corrente ano foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a MP 881/2019, de cujos fundamentos se destaca 

a existência de vício formal de inconstitucionalidade (ligado à ausência dos pressupostos 

constitucionais para a edição da medida provisória) e material (afronta à separação de poderes 

e princípios constitucionais contratuais). O relator da ação é o Min. Ricardo Lewandowski. 
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1.4. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Responsabilidade 

Patrimonial 

Quando se fala em responsabilidade civil, societária, administrativa, tributária, etc., se 

está referindo à disciplina relativa às suas causas e às respectivas sanções que são 

disciplinadas na seara do direito material; por seu turno, a responsabilidade patrimonial, 

ontologicamente, situa-se no campo do direito público, mais especificamente no terreno do 

direito processual. 

A doutrina moderna reconhece a teoria dualista da obrigação, distinguindo-a da 

responsabilidade (Schuld e Haftung). Segundo magistério de LIEBMAN, os juristas alemães 

formularam tal doutrina, designando seus elementos por Schuld, consistente no débito, no 

dever de cumprir determinada prestação; e Haftung, a responsabilidade, prerrogativa 

conferida ao credor, ocorrendo inadimplência, de proceder à execução do patrimônio do 

devedor, para obter a satisfação de seu crédito. 

Foi, entretanto, com CARNELUTTI que o tema da responsabilidade ganhou os contornos 

precisos de uma concepção publicística. Sob a ótica do jurista italiano, a obrigação e o 

direito subjetivo são os dois lados de uma mesma relação jurídica; enquanto o direito 

subjetivo pode ser definido como “o interesse protegido mediante um poder de vontade”
86

, a 

obrigação nada mais é do que o seu reverso, o interesse subordinado mediante o vínculo do 

elemento volitivo. 

Conforme lição de OTAVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO: 

O direito objetivo material, enquanto destinado a dirimir conflitos de interesses, contrapõe-se ao direito 

processual, que disciplina a forma de declaração do direito, sua execução e os poderes do órgão a quem é 

confiada a aplicação das normas materiais. Do comando jurídico das normas de direito material surgem 

os direitos subjetivos e as obrigações, enquanto da norma instrumental surgem o poder (ação) e a sujeição 

(responsabilidade)
87

. 

A responsabilidade não se constitui de obrigações de uma parte em relação à outra, e 

tampouco é elemento da relação jurídica obrigacional, porque, como aponta LIEBMAN, trata-se 

de “vínculo de direito público processual, consistente na sujeição dos bens do devedor a 
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serem destinados a satisfazer o credor, que não recebeu a prestação devida, por meio da 

realização da sanção por parte do órgão judiciário”
88

. 

Assim, enquanto débito e crédito consubstanciam-se em relações particulares entre 

devedor e credor, a responsabilidade se traduz numa relação entre o executado e o juiz
89

. 

A desconsideração se insere no campo da responsabilidade patrimonial, a qual, na lição 

de CANDIDO RANGEL DINAMARCO seria a “suscetibilidade à constrição judicial destinada a 

satisfazer obrigações mediante a execução forçada”
90

. Sujeitabilidade porque os bens ficam 

em estado de sujeição perante o juiz, suscetíveis de penhora, vez que em princípio o devedor 

responde com os seus bens por suas obrigações, nos termos do artigo 789 do CPC. 

Com efeito, normalmente os atos de execução são dirigidos em face daqueles que 

constam como sujeitos passivos do título executivo judicial ou extrajudicial, o que constitui 

regra geral do sistema processual pátrio, que determina que “o devedor responde com todos os 

seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições 

estabelecidas em lei” (CPC/2015, artigo 789)
91

. 

A vinculação entre débito e responsabilidade é a regra, sendo excepcional o 

descasamento entre uma coisa e outra. 

Neste sentido, SIDNEI AMENDOEIRA JR.
92

 leciona que: 

Dívida e responsabilidade não são sinônimos, a primeira corresponde à obrigação do devedor e a segunda 

à sujeição de seu patrimônio à execução da obrigação, levando-se em conta que só há que se falar em 

responsabilidade a partir do inadimplemento da obrigação constante do título executivo, porque somente 

a partir daí é que se pode iniciar a execução. Ora, ao menos em princípio, devedor e responsável são a 

mesma pessoa (a chamada responsabilidade executória primária). No entanto, em algumas situações, a 

responsabilidade “separa-se” da obrigação de modo que o patrimônio de um terceiro, não devedor, pode 

ser afetado pela execução como, aliás, determina expressamente o art. 592 do CPC (responsabilidade 

secundária). O responsável secundário, apesar de ter seu patrimônio constrito, continua a figurar na 

execução como terceiro e não como parte, de modo que o meio para opor-se à constrição são os embargos 

de terceiro e não os embargos à execução. 

Com efeito, há situações, autorizadas por lei (artigo 790 do CPC
93

), em que mesmo 

quem não é parte na relação de direito material, quem não é sujeito na obrigação e sequer 
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figura no título executivo judicial ou extrajudicial, acaba por responder com seu patrimônio 

(ex: responsabilidade do cônjuge). 

Mister, então, distinguir a responsabilidade patrimonial primária da secundária, em que 

na primeira a responsabilidade está acompanhada do débito, da obrigação, ao passo que na 

segunda “a responsabilidade se separa da obrigação e vai alcançar terceiro não devedor”
94

, 

independentemente de culpa. 

No direito pátrio os casos de responsabilidade secundária têm como fonte legal o artigo 

790 do Código de Processo Civil. Contudo, segundo entendimento de TEORI ALBINO 

ZAVASCKI nem todos os casos ali enumerados se referem de fato à essa modalidade de 

responsabilidade
95

. 

OTAVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO
96

, citando CANDIDO RANGEL DINAMARCO, afirma 

que não são hipóteses de responsabilidade secundária as situações em que os bens do devedor 

estão na posse de terceiro, porque, embora seja este atingido em sua posse, a responsabilidade 

incide sobre os bens do próprio devedor. O mesmo ocorre relativamente à responsabilidade do 

fiador, vez que a fiança não é apenas fonte de responsabilidade, mas, antes, de obrigações, 

ainda que acessórias. 

A doutrina se divide havendo quem considere a disregard doctrine hipótese de típica 

responsabilidade patrimonial primária, ao passo que outros sustentam tratar-se de 

responsabilidade patrimonial secundária, tendo em vista que a sujeição patrimonial que dela 

deriva não é decorrente de uma obrigação. 

OTAVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO
97

, um dos defensores da disregard como hipótese 

de responsabilidade secundária, argumenta que: 

Se observarmos a desconsideração pela forma e meios de atuação das sanções a serem aplicadas aos casos 

de violação indireta aos direitos de terceiros, constataremos que a sociedade episodicamente terá 

declarada suspensa a eficácia da autonomia patrimonial, prevista na forma societária adotada, para serem 

estendidos os efeitos de certas e determinadas obrigações civis aos sócios ou administradores da pessoa 

jurídica devedora quando não são eles sujeitos na relação obrigacional, o que faz concluir que se trata de 

hipótese de responsabilidade sem obrigação. (...). 
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Em termos de desconsideração da personalidade jurídica, como referimos, a violação ao cumprimento de 

uma obrigação é feita de forma indireta, como nas situações em que há confusão patrimonial, atuação 

empresarial com capital evidentemente insuficiente, que tornam a sociedade insolvente e a impedem de 

cumprir suas obrigações, dentro do exercício normal de sua atividade. Nessa situação, o membro da 

pessoa jurídica, sócio ou administrador, viola os interesses legítimos de terceiros, impedindo que a pessoa 

jurídica cumpra sua normal função. É o caso, com a devida vênia, de responsabilidade secundária, 

porque, se a obrigação já preexistia e se referia unicamente à pessoa jurídica, ela está desvinculada da 

responsabilidade do sócio ou administrador, resultando, para estes, típico caso de responsabilidade sem 

obrigação
98

. 

Por outro lado, ANDRE PAGANI DE SOUZA
99

 defende entendimento oposto, no sentido de 

que a responsabilidade do sócio na desconsideração é primária e ambos, sócio e sociedade, 

são obrigados e responsáveis pela dívida. Para ele, a teoria dualista da obrigação (Schuld e 

Haftung) não tem aplicação quando se trata do tema ora estudado e a responsabilidade que 

recai sobre o integrante da pessoa jurídica em razão da aplicação da teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica é societária (primária)
100

. 

Ainda segundo o ANDRE PAGANI DE SOUZA
101

: 

A responsabilidade decorrente da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica não 

pode ser confundida com a responsabilidade civil decorrente da “teoria dualista da obrigação”, pois com 

ela se admite que o responsável exerça seu direito de regresso em face do devedor, caso o primeiro pague 

a dívida do segundo. (...) seria um verdadeiro absurdo admitir que João, depois de perder sua casa de 

praia, pudesse exercer algum direito de regresso em face da sociedade JM Ltda, pois foi ele mesmo que 

desviou o dinheiro da sociedade em benefício próprio. 

E conclui o referido autor ao afirmar que: 

Como já asseverado, a teoria dualista da obrigação não é de grande utilidade para se entender a aplicação 

da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque não se pode considerar que quando a teoria da 

desconsideração é aplicada a pessoa jurídica passa a ser considerada a devedora e o seu integrante passa a 

ser considerado o responsável pela dívida. Se assim fosse, haveria uma verdadeira contradição na 

aplicação da disregard doctrine: ao mesmo tempo que se afirmaria desconsiderar a personalidade 

jurídica, ela seria considerada para se entender que uma pessoa seria responsável e a outra pessoa seria a 

devedora. Na verdade, decorre da aplicação da disregard doctrine que a pessoa jurídica e seu integrante, 

sociedade e sócio, são na realidade uma só pessoa, ambos devedores e responsáveis pelo adimplemento 

da mesma dívida
102

. 

No mesmo sentido, CALIXTO SALOMÃO FILHO sustenta que na desconsideração o sujeito 

responde por dívida própria, decorrente de uma atividade abusiva e o seu caráter distintivo 
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“está na prática de uma atividade lesiva e no fato de que o responsável será sempre seu 

beneficiário, que não se confunde necessariamente com os executores da atividade lesiva”. E 

acrescenta que “a primeira característica da disciplina, decorrente da negação do dualismo é 

que o sujeito atingido pode ser responsabilizado em via principal pelo credor. É devedor e não 

apenas garante ou responsável. Pelos mesmos motivos, é impossível o exercício de direito de 

regresso contra a sociedade (ou o sócio)”
103

. 

Por fim, em que pesem os valiosos argumentos de ambas as correntes, parece ter 

predominado o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica abriga 

apenas os casos de responsabilidade patrimonial secundária, o que permite extrair relevantes 

conclusões para o processo, no momento da execução. 

Prevalece, assim, o entendimento segundo o qual a desconsideração da personalidade 

jurídica implica na sujeição do patrimônio de terceiro à satisfação do crédito e não sua sub-

rogação na posição de devedor; trata-se de técnica destinada à responsabilização patrimonial 

de terceiro (pessoa física ou jurídica) por dívida que não é sua, o que significa dizer que a lide 

é entre autor e a pessoa física ou jurídica e o pedido com relação ao terceiro contra quem se 

opera a desconsideração é circunscrito à sua responsabilidade patrimonial. 

Por fim, conforme observado por MAURÍCIO ANTONIO TAMER
104

, a sujeição do 

patrimônio do terceiro em razão da desconsideração: 

Só pode ser feita jurisdicionalmente, com observância inexorável do procedimento dos art. 133 a 137, em 

prestígio ao devido processo legal (arts. 674, § 2º, III, e 795, § 4º do CPC/2015. A extensão da 

responsabilidade patrimonial ao sócio ou à pessoa jurídica (inversa), ou seja, a declaração de que esse 

terceiro à obrigação deve também por ela responde-la – ao lado de quem originalmente a contraiu, só 

pode ser feita dessa forma.  

Parece-nos que se o credor da obrigação propor a demanda, o cumprimento da sentença ou a execução 

somente em face do sócio ou da pessoa jurídica (inversa), eles não terão legitimidade para figurar no 

processo. Não podem figurar isoladamente nos autos se a lide não é deles ou se não constam no título 

executivo, bem como se eles só podem ser responsabilizados por ela se existir a desconsideração 

jurisdicional da personalidade jurídica. 

A via incidental regulada pelo Novo Código de Processo Civil mostra-se adequada 

considerando tratar-se de responsabilidade secundária. Caso se tratasse de responsabilidade 

primária, haveria a necessidade de se formar o título executivo para incluir os membros da 

sociedade. 
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1.5. Critérios utilizados para aplicação da Desconsideração da Personalidade: 

abuso da personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial 

Conforme esclarece GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, “a desconsideração é 

medida excepcional, de caráter residual, empregada para o fim de corrigir subversões 

detectadas com base na autonomia da personalidade jurídica que não poderiam ser 

solucionadas de outra maneira”
105

. 

Desde as lições pioneiras de FABIO KONDER COMPARATO E LAMARTINE CORRÊA, um 

dos principais critérios utilizados para a desconsideração da personalidade jurídica é o 

desempenho das funções da sociedade, ou seja, a interpretação funcional da pessoa jurídica. 

O reconhecimento gradativo da personalidade jurídica tal como se dá na atualidade, 

com a separação de patrimônios e responsabilidades fora, antes de mais nada, uma 

necessidade de mercado, para atrair capital e investidores e limitar os riscos inerentes à 

atividade produtiva e comercial. 

Contudo, a função econômica, embora mola propulsora para a produção de riquezas e 

geração de empregos, não deve obscurecer a função social da pessoa jurídica, a qual, na lição 

de OTAVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO deriva da função social da propriedade, prevista nos 

artigos 5
o
, XXIII, e 170, III da Constituição Federal. 

Preconiza o autor, ainda, que “a denominada função social, tanto da propriedade em 

gênero, como da empresa, em espécie, assim, é cláusula aberta, que carece de preenchimento, 

a ser feito por importantes valores reconhecidos tanto no plano constitucional quanto nas 

demais normas que compõem o sistema jurídico”
 106

. 

Há que se considerar que a pessoa jurídica é constituída para o desempenho de funções 

determinadas, gerais e especiais, de acordo com o seu respectivo objeto social, e a violação 

dessas funções se dá, na grande maioria das vezes, por abuso da personalidade ou fraude e/ou 

por desvio de finalidade, pelo que o principal critério para a desconsideração deve estar 

intimamente ligado à interpretação funcional da sociedade
107

. 

                                                 
105

 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. In: Revista 

de Processo, São Paulo: Ed. RT, v. 262, p. 61-85, dez. 2016. 
106

 RODRIGUES FILHO, 2016, p. 85-87. 
107

 “Não se trata de combater o simples prejuízo material, inerente ao risco da atividade comercial. É o abuso, o 

excesso, a fraude à lei ou ao contrato que desvinculam a atuação da pessoa jurídica de sua função social, 

produzindo a violação de direito que o ordenamento jurídico reputa mais valioso do que aquele reativo à 

personificação, sendo ele indisponível ou até mesmo disponível. Nesse sentido, não haveria que se considerar a 

personificação, mormente para se reconhecer a limitação de responsabilidade, quando a empresa viola, por 

exemplo, normas de proteção ao meio ambiente ou ao consumidor”. Ibid., p. 87. 



44 

 

E ROLF MADALENO acrescenta que: 

O fundamento legal da desconsideração da personalidade jurídica enunciada pelo artigo 50 do Código 

Civil está em reprimir a manipulação da sociedade empresária nas hipóteses de abuso do direito, na 

confusão patrimonial e nas de fraude cometidas sob a máscara societária, tutelando, assim, o princípio 

inerente da boa-fé nas relações obrigacionais, o qual não se compadece com o mau uso da forma 

jurídica
108

. 

Assim, os conceitos de fraude e de abuso da personalidade são essenciais para a 

compreensão dos pressupostos de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. 

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, positivou-se, no artigo 50, os 

requisitos para aplicação da disregard, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica, 

efetivado por meio do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 

Muito se questiona a razão pela qual a fraude, conceito fundamental para a aplicação da 

desconsideração no direito anglo-saxão, não foi expressamente incluída pelo legislador 

brasileiro entre os requisitos contidos no artigo 50 do Código Civil. 

ALEXANDRE COUTO SILVA
109

 levantou a questão em sua obra ao afirmar que o Código 

Civil de 2002 não consagrou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica “em sua 

pureza, restringindo a possibilidade de aplicação dessa teoria às hipóteses de abuso e confusão 

patrimonial, sem expressamente acrescentar a fraude, mas que deve ser entendida como 

implícita na expressão ‘desvio de finalidade’, ao lado do abuso”. 

Não obstante haja distinção entre os conceitos de fraude e abuso da personalidade, posto 

que a fraude caracteriza-se pela prática de um ato jurídico legal em si mesmo, mas em 

infração à lei, a interesses de terceiros ou a um dever posto, enquanto o abuso configura-se 

pelo uso inadequado de um direito, há que se considerar que tratando-se especificamente do 

abuso da personalidade jurídica, está implícito, em tal conduta abusiva, uma hipótese 

específica de ato fraudulento: a fraude através do uso abusivo da pessoa jurídica
110

. 

Destarte, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio já possui remédios 

próprios para as diversas hipóteses de fraude, sem o emprego da desconsideração da 

personalidade jurídica, como a ação pauliana, a fraude à execução, a declaração de nulidade 
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do ato fraudulento, os quais deixaremos de tecer maiores considerações por fugir do escopo 

do presente trabalho. 

Com efeito EDUARDO ZANNONI afirma que a disregard doctrine pretende resolver as 

hipóteses de fraude por intermédio da pessoa jurídica, posto que, para os demais casos, os 

instrumentos existentes são suficientes
111

, ou seja, para a aplicação da teoria da 

desconsideração faz-se necessária uma “fraude específica”, qual seja, a utilização fraudulenta 

ou abusiva da personalidade jurídica. 

Consoante o texto do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração está condicionada a 

duas situações, a saber: desvio de finalidade ou confusão patrimonial, independentemente da 

demonstração de insolvência da pessoa jurídica, conforme o Enunciado n. 281, da IV Jornada 

do CJF. Configuradas estas hipóteses, pode o Juiz determinar que os efeitos de certas relações 

obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos sócios (ou da sociedade, na 

desconsideração inversa), sem que a atividade da sociedade em si sofra qualquer tipo de 

limitação ou seja prejudicada. 

1.5.1. Abuso da personalidade jurídica 

O primeiro requisito para a aplicação da teoria da desconsideração constante do artigo 

50 do Código Civil é o abuso da personalidade jurídica. Não obstante o próprio dispositivo 

especifique que o referido abuso deve ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, cumpre traçar algumas premissas teóricas acerca do que deve ser 

considerado abuso da personalidade jurídica. 

O abuso do direito ocorre, segundo a moderna doutrina, quando “o agente, atuando 

dentro dos limites da lei, deixar de considerar a finalidade social de seu direito subjetivo e o 

exorbita, ao exercê-lo, causando prejuízos a outrem”
112

. 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA leciona que “abusa, pois, de seu direito o titular que 

dele se utiliza levando um maleficio a outrem, inspirado na intenção de fazer mal, e sem 

                                                 
111

 ZANNONI, Eduardo A. La normativa societária ante lós actos fraudulentos. In: NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade (Coords.). Responsabilidade Civil: Direito de empresa e exercício de livre 

iniciativa, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, v. 3, 2010. 
112

 CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código Civil de 2002. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). A parte 

geral do novo Código Civil – Estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 414. 



46 

 

proveito próprio”, acrescentando, ainda, que “não importa, na caracterização do uso ilícito do 

direito a deliberação de malfazer – animus nocendi”
 113

. 

Conforme bem esclareceu OTÁVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO
114

, a concepção objetiva 

do abuso do direito, prevalente majoritariamente na doutrina, leva em conta os fins sociais e 

econômicos almejados pelo ordenamento e não a intenção do titular, o que significa que para 

o exercício de direitos subjetivos, se houver invasão da esfera jurídica alheia, mesmo sem a 

presença do elemento volitivo, haverá abuso. 

A boa-fé, que deve nortear as relações contratuais, sob o ponto de vista subjetivo, pode 

ser definida “como o estado anímico de ignorância do sujeito sobre a antijuridicidade de uma 

conduta; já sob o aspecto objetivo, consiste no dever de lealdade, de retidão, de uma pessoa 

comum diante de determinada situação”
115

, sendo esta a que se considera ao avaliar o abuso 

do direito. 

Para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica o fundamental é o enfoque 

funcional da atuação da pessoa jurídica; se atingiu ou não os fins almejados pela norma para 

os atos jurídicos. A especificidade do abuso da personalidade jurídica, como asseverou 

MARÇAL JUSTEN FILHO
116

, significa que a investigação acerca de sua ocorrência não pode ser 

realizada com base em preceitos subjetivos de ética e moral, próprios das pessoas físicas, mas 

sim em comparação com as finalidades objetivas e específicas para as quais a pessoa jurídica 

foi constituída. 

O abuso da personalidade jurídica, que pode ser considerado uma subespécie do abuso 

do direito, possui perfil mais especializado, uma vez que não basta a prática de qualquer 

abuso por parte do sócio ou administrador da sociedade para que se configure o abuso da 

personalidade jurídica, mas aquele relacionado ao desvio de finalidade ou à confusão 

patrimonial. 

O abuso do direito deve ser considerado como uma espécie de ato ilícito, caracterizado 

como cláusula geral
117

, que veda o exercício anormal de um direito, afastando-se 
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manifestamente, nos termos do artigo 187 do Código Civil, dos limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Contudo, para GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
118

 o referido artigo 187, ao 

definir o abuso do direito como uma espécie de ato ilícito “contrariou a doutrina mais 

moderna do abuso do direito, que não exige que o agente infrinja culposamente um dever 

preexistente para que haja a obrigação de indenizar o dano causado”. E acrescenta que a 

diferença entre ambos é clara, posto que enquanto no ato ilícito há uma violação direta e 

frontal a preceito legal, no ato abusivo há o exercício de um aparente direito, porém em 

desconformidade com a boa-fé objetiva
119

. 

Aduz ainda o referido autor que: 

É necessário esclarecer que a introdução expressa da desconsideração no Código Civil de 2002 atende à 

intenção de afastar, através da introdução de valores constitucionais e de princípios éticos, o Direito 

Privado da orientação individualista que guiava o Código de 1916 que, na seara da Teoria da Pessoa 

Jurídica, resultava em sociedades que objetivavam apenas a satisfação egoística de seus membros” e que 

tanto o desvio de finalidade, como a confusão patrimonial são “apenas presunções do abuso de 

personalidade, este sim o verdadeiro fundamento da aplicação da teoria, mostrando-se o artigo 50 como 

cláusula aberta
120

. 

Com efeito, nem tudo que é conforme a lei é legítimo e o abuso do direito corresponde 

ao mau uso do direito, vez que o ato abusivo é aquele contrário à finalidade do instituto, 

apesar de ser, em muitos casos, um ato legal. 

Por fim, para ALEXANDRE COUTO SILVA: 

A sociedade garante a determinadas pessoas as suas prerrogativas para assegurar-lhes a própria 

conservação, o mais alto atributo do Direito: a finalidade social. O sujeito não exercitará seus direitos 

egoisticamente, mas tendo em vista esse atributo. O ato, embora conforme a lei, se for contrário a essa 

finalidade, é abusivo e, em consequência, atentatório ao direito
121

. 

1.5.2. Desvio de finalidade 

Da mesma forma que o abuso da personalidade, também o desvio de finalidade deve ser 

analisado de forma objetiva, levando-se em conta não só a finalidade institucional da pessoa 
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jurídica, mas também as finalidades específicas da sociedade cujo manto se pretende levantar, 

relacionadas ao seu objeto social e às atividades por ela desenvolvidas. 

Conforme bem esclareceu ELIZABETH CRISTINA CAMPOS MARTINS DE FREITAS 

relativamente à finalidade disposta no artigo 50 do Código Civil,  

A finalidade referida no artigo não diz respeito apenas àquela presente nos estatutos sociais, mas, sim, 

também aos objetivos sociais da pessoa jurídica que motivam a própria personalização da pessoa jurídica. 

Tal fim social encontra-se assegurado nos arts. 5
o
, XXIII, e 170, III, de nossa Carta Magna

122
. 

Assim, o desvio de finalidade pode se apresentar sob duas vertentes, uma em sentido 

lato, que se refere à finalidade institucional da pessoa jurídica, meio de possibilitar o seu 

desenvolvimento econômico e o aporte de capital com limitação dos riscos aos sócios, ao 

passo que a outra, em sentido estrito, está relacionada à finalidade objetiva de cada sociedade, 

definida nos respectivos estatutos ou contratos sociais. 

O desvio de finalidade institucional se dá quando o ato praticado está de acordo com a 

lei, mas os objetivos perseguidos são abusivos e desviam da finalidade da sociedade, sendo 

um exemplo claro a chamada subcapitalização. 

CALIXTO SALOMÃO FILHO
123

 classifica a subcapitalização em simples e qualificada. A 

subcapitalização qualificada é aquela na qual o capital inicial é claramente insuficiente ao 

cumprimento dos objetivos e da atividade social e, consequentemente, o agir de forma dolosa 

por parte dos sócios possibilita a desconsideração da personalidade jurídica por desvio de 

finalidade. 

A subcapitalização simples, ou seja, aquela que reflete a ausência efetiva de recursos da 

sociedade, sem demonstração de culpa ou dolo dos sócios em não prover capital suficiente à 

atividade social, isoladamente não ensejaria a aplicação da desconsideração. Entretanto, aliada 

à confusão patrimonial e ao abuso da personalidade jurídica torna-se um critério para a 

aplicação da disregard. 

É possível, portanto, na hipótese de subcapitalização qualificada, a aplicação da teoria 

da desconsideração, pois a intencional atribuição de capital social insuficiente ao 

cumprimento do objeto social, com escopo de ‘proteger’ o patrimônio dos sócios em caso de 

descumprimento das obrigações assumidas pela sociedade, caracteriza-se como evidente 
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desvio da finalidade de limitação de responsabilidade e, portanto, abuso da personalidade 

jurídica. 

Na lição de ROLF MADALENO: 

Uma sociedade infracapitalizada não é mais do que uma tentativa de reduzir os riscos inerentes a todo 

empreendimento, até fazê-los desaparecer, buscando os sócios uma forma de socializar com a 

comunidade onde a empresa atua a carga econômico-financeira de sua atividade empresarial e, nestes 

casos, (...) resulta aconselhável a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica porque, quem se 

empenha em manejos econômicos pretendendo escorar-se na barreia societária criada artificialmente, 

carente de capital suficiente, não pode alegar que esteja procedendo de boa-fé, porque esta não decorre de 

uma atuação displicente e sim de uma administração ativa e diligente, prevendo todos os fatos e 

subvenções necessárias a características da pessoa jurídica
124

. 

Sob outro aspecto, há desvio de finalidade quando a atuação da sociedade, estabelecida 

em seu objeto social, se desvia para servir a propósitos estranhos aqueles previamente 

definidos e em consonância com o ordenamento jurídico, conforme determina o artigo 46, 

inciso I do Código Civil
125

. 

Mister esclarecer que o desvio de finalidade praticado isoladamente pelo administrador 

ou sócio, denominado ato ultra vires, não se confunde com aquele praticado pela sociedade. 

Na chamada teoria ultra vires os atos praticados pelos administradores em desrespeito 

ao estatuto social ou ao objetivo para o qual a pessoa jurídica foi criada, ensejarão a 

responsabilidade pessoal e direta daqueles que praticaram o ato, sendo certo que referida 

teoria foi recepcionada pelo Código Civil nos artigos 47 e 1015
126

. 

O ponto de diferenciação entre as teorias do ato ultra vires e da desconsideração da 

personalidade jurídica reside no fato de que na primeira a sociedade não responde pelos atos 

praticados por seus sócios ou administradores, vez que os foram em violação ao objeto social 

definido no ato constitutivo e, na segunda é a sociedade quem age em desacordo com sua 
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finalidade social, ensejando a responsabilização de todos, ou seja, da própria sociedade e de 

seus sócios
127

. 

Para MARCIO TADEU GUIMARÃES NUNES: 

A teoria ultra vires e as fórmulas de responsabilidade direta do administrador, previstas nas capciosas 

exceções do parágrafo único do art. 1.015 do Novo Código Civil (as quais de tão amplas, viram 

verdadeiras regras gerais), afiguram-se como inequívocas hipóteses de responsabilidade pessoal do 

administrador e alternativa à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, sem implicar, portanto, 

qualquer responsabilidade para a sociedade
128

. 

Portanto, faz-se imprescindível verificar se o desvio de finalidade é oriundo de um ato 

isolado do sócio ou administrador, em flagrante violação ao contrato ou estatuto social, ou se 

houve a utilização abusiva e desviada de sua finalidade pela própria sociedade. 

Para finalizar, na contramão do que fora exposto até agora, a Medida Provisória 

881/2019, ao introduzir o § 1º ao artigo 50 do CCB, passou a exigir a comprovação de dolo 

para caracterização do desvio de finalidade, conforme exposto no item 1.3 do presente 

trabalho, o que, como bem observou PABLO STOLZE GAGLIANO
129

 representa um verdadeiro 

retrocesso: 

A desnecessidade de se comprovar o dolo específico - a intenção, o propósito, o desiderato - daquele que, 

por meio da pessoa jurídica, perpetrou o ato abusivo, moldou a teoria objetiva, mais afinada à nossa 

realidade socioeconômica e sensível à condição a priori mais vulnerável daquele que, tendo o seu direito 

violado, invoca o instituto da desconsideração. 

FÁBIO KONDER COMPARATO afirmava que a ‘desconsideração da personalidade jurídica é operada 

como consequência de um desvio de função, ou disfunção, resultando, sem dúvida, as mais das vezes, de 

abuso ou fraude, mas que nem sempre constitui um ato ilícito. 

Ora, a exigência do elemento subjetivo intencional (dolo) para caracterizar o desvio, colocaria por terra o 

reconhecimento objetivo da tese da disfunção. 
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1.5.3. Confusão Patrimonial 

A confusão patrimonial, denominada por CALIXTO SALOMÃO como confusão de esferas, 

caracteriza-se quando a “denominação social, a organização societária ou o patrimônio da 

sociedade não se distinguem de forma clara da pessoa do sócio, ou então quando formalidades 

societárias necessárias à referida separação não são seguidas”
130

. 

Não apenas a personalidade jurídica da sociedade é distinta da de seus sócios, como 

também o seu patrimônio, pelo que tem os sócios o dever de dispensar tratamento correto ao 

patrimônio societário, preservando direitos e interesses da sociedade, dos sócios e de 

terceiros. 

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, um de seus pilares, deve ser sempre 

observada pelos membros que a constituem, sob pena de caracterizar o mau uso da pessoa 

jurídica, que resulta na confusão patrimonial, autorizadora do afastamento da personalidade 

da empresa. 

O requisito da confusão patrimonial também pode ser compreendido como a ausência 

de critérios objetivos de diferenciação do patrimônio de pessoas jurídicas pertencentes ao 

mesmo grupo empresarial, conforme clássica lição de FABIO KONDER COMPARATO: 

A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é, portanto, o critério fundamental para a 

desconsideração da personalidade jurídica externa corporis. E compreende-se facilmente que assim seja, 

pois, em matéria empresarial, a pessoa jurídica nada mais é do que técnica de separação patrimonial
131

. 

Cumpre mencionar que a confusão patrimonial é, muitas vezes, inerente a todo o grupo 

econômico, porque o interesse individual de uma empresa está subordinado ao interesse geral 

do grupo de empresas, sendo prática absolutamente rotineira a transferência de ativos de uma 

sociedade a outra, desde que tais operações sejam disciplinadas e contabilizadas. 

Há confusão patrimonial quando o patrimônio pessoal dos sócios e aquele pertencente à 

sociedade encontram-se acobertados sob a relativa proteção da personalidade jurídica. De 

igual modo, quando o sócio apodera-se do faturamento da sociedade, fazendo retiradas sem 

quaisquer regras e/ou identificação contábil, quando as despesas pessoais dos sócios são pagas 

pela sociedade; quando há contratação do próprio sócio ou da sociedade para prestação de 

determinado serviço por preço muito superior ao de mercado, etc. 
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A confusão patrimonial se dá com frequência nas sociedades unipessoais ou naquelas 

em que o acionista controlador tem o domínio absoluto da companhia, de tal forma que o seu 

patrimônio confunde-se com o da sociedade que direta ou indiretamente administra. 

Segundo ROLF MADALENO, na seara do direito de família a confusão patrimonial é 

causa frequente para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, em especial 

“quando o cônjuge opera pela empresa os interesses conjugais, apresentando-se carente de 

recursos e de bens na pessoa física, e pródigo desses mesmos bens na sociedade empresária, 

esta última, muitas vezes, administrada por procuração outorgada por um testa de ferro”
132

. 

Assim, o que, em princípio, poderia configurar simples proteção patrimonial ou 

planejamento sucessório, pode voltar-se contra os próprios cônjuges na hipótese de litígio 

entre eles. 

Por fim, cumpre frisar que, conforme exposto no item 1.3 do presente trabalho, a 

Medida Provisória 881/2019, ao introduzir o § 2º ao artigo 50 do CCB, buscou definir 

parâmetros a serem observados para que se caracterize a ausência de separação entre os 

patrimônios da pessoa jurídica e de seus membros, tendo sido referida alteração bem recebida 

pela doutrina especializada. 
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2. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA 

2.1. Aspectos gerais da desconsideração em sentido inverso 

A desconsideração inversa da personalidade jurídica foi objeto de reconhecimento pela 

doutrina com a clara intenção de responsabilizar os sócios das sociedades devedoras, com a 

penhora de bens particulares, quando ocorrerem fraudes perpetradas mediante o uso da 

autonomia da pessoa jurídica
133

. 

Tornou-se comum, na atualidade, a utilização de sociedades empresárias com o 

propósito de promoção de sucessão familiar, em que há uma versão de todo o patrimônio da 

pessoa natural à pessoa jurídica, mantendo aquela um patrimônio pessoal irrisório. 

Em muitos casos, verifica-se um abuso, uma fraude por parte daqueles que se utilizam 

do Direito Empresarial para esvaziar seu patrimônio, numa manobra conhecida como 

“blindagem patrimonial”. 

Nesse diapasão, evoluiu a doutrina para a efetivação da desconsideração inversa, isto é, 

ao invés do Poder Judiciário determinar a penetração na personalidade jurídica e com isso 

atingir seu sócios e administradores, passa a sociedade a ser responsabilizada pela obrigação 

da pessoa física, como explica FÁBIO ULHOA COELHO: 

A fraude que a desconsideração invertida coíbe é, basicamente, o desvio de bens. O devedor transfere 

seus bens para a pessoa jurídica sob a qual detém absoluto controle. Desse modo, continua a usufrui-los, 

apesar de não serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica controlada. Os seus credores, em 

princípio, não podem responsabilizá-lo executando tais bens
134

. 

Curioso observar que REQUIÃO utiliza-se de uma hipótese que seria enquadrada como 

desconsideração inversa da personalidade jurídica para exemplificar uma questão 

paradigmática que teria despertado seu interesse pelo tema: 

Se a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas físicas que a compõem, pois são personalidades 

radicalmente distintas; se o patrimônio da sociedade personalizada é autônomo, não se identificando com 

o dos sócios, tanto que a cota social de cada um deles não pode ser penhorada em execução por dívidas 

pessoais, seria então fácil burlar o direito dos credores, transferindo previamente para a sociedade 

comercial todos os seus bens, (...) ficando impune às investidas judiciais de seus credores
135

. 
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A desconsideração inversa tem cabimento quando existir qualquer espécie de obrigação 

ou dever do sócio e este efetuar a transferência fraudulenta de seus bens para o patrimônio da 

sociedade, incidindo, assim, de forma inversa, qualquer das hipóteses do artigo 50 do Código 

Civil Brasileiro. 

Para parcela da doutrina a desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso 

só teria eficácia nos casos em que houvesse real simbiose entre sócio e sociedade, isto é, só 

seria possível nas hipóteses de sociedade unipessoal
136

. 

Entretanto, conforme esclarecem CALIXTO SALOMÃO FILHO E FABIO KONDER 

COMPARATO
137

, a aplicação exclusiva à sociedade unipessoal não lhes parece correta, 

principalmente em razão do argumento utilizado, qual seja: impedir prejuízo aos demais 

sócios. Isto porque na sociedade unipessoal o prejuízo também existe, sendo certo que apenas 

não é dos demais sócios, mas dos credores. 

Ademais, refutam também os referidos autores o argumento relativo à necessidade de 

conservação do capital social, como garantia dos credores (uma das principais razões 

invocadas para a limitação da desconsideração em sentido inverso) – haveria uma 

incompatibilidade entre desconsideração em sentido inverso e conservação do capital social. 

CALIXTO SALOMÃO FILHO argumenta que a mencionada incompatibilidade “existiria 

apenas se fosse constituída uma obrigação sem contrapartida. Não é o que ocorre. A 

contrapartida existe e consiste no benefício já auferido pela sociedade em função da 

transferência patrimonial que justificou a desconsideração, motivo pelo qual não é razoável 

que a responsabilidade da sociedade ultrapasse o valor dessa transferência”
138

. 

Aduz ainda SALOMÃO FILHO que: 

Os efeitos da aplicação da desconsideração são benéficos não apenas para o credor. Podem sê-lo também 

para o devedor. A desconsideração não apenas torna a execução mais efetiva para o credor. Em certos 

casos, pode fazer com que a execução seja menos gravosa para o devedor. A desconsideração, ao evitar a 

alienação compulsória de quotas, impede a interferência judicial na sociedade, evitando em certos casos a 

apuração de haveres relativamente às quotas penhoradas e a consequente sangria patrimonial da sociedade 
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ou impedindo que os demais sócios se vejam obrigados a adquirir quotas para impedir a entrada de 

terceiros adquirentes (caso o estatuto da sociedade preveja qualquer uma das hipóteses)
139

. 

A desconsideração em sentido inverso, neste caso, permitirá tão somente o retorno da 

sociedade ao status quo ante, tornando ineficaz o ato que permitiu a transferência do bem ou a 

integralização do capital, mediante a fraude de obrigações do sócio. 

Com efeito, a existência da desconsideração inversa como ferramenta jurídica é 

contestada por alguns autores, os quais sustentam não existir propriamente uma 

desconsideração inversa, mas sim transferência fraudulenta de bens por parte do devedor a 

terceiros
140

. 

Além disso, outra oposição frequente reside no fato de que o ordenamento jurídico 

dispõe de ferramentas de Direito Civil que poderiam levar à anulação ou declaração de 

ineficácia ou nulidade de eventual ato jurídico fraudulento ou simulado, inexistindo razões 

suficientes para, nestas hipóteses, ignorar a separação patrimonial entre a pessoa física e 

jurídica. 

Por seu turno, para ALEXANDRE COUTO SILVA a teoria da desconsideração inversa lhe 

parece estranha por duas razões: “1
a
 - há a possibilidade de penhora das participações 

societárias do sócio para suprir o passivo do credor. 2
a
 – no caso do negócio jurídico 

fraudulento, deveria ser este anulado; e não a pessoa jurídica ser desconsiderada”
141

. 

Ocorre que a mera disposição legal que permite ao credor assumir a titularidade das 

quotas de participação do devedor na sociedade não refuta a possibilidade da desconsideração 

em sentido inverso, vez que o objetivo do credor não é fazer parte de uma sociedade, a qual, 

                                                 
139

 SALOMÃO FILHO, Calixto. A sociedade unipessoal. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 136 apud BRUSCHI, 

2009, p. 132. 
140

 Em artigo disponibilizado no site Migalhas, o professor Adriano Ferriani afirma que “Embora já sedimentada 

a denominação, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, não parece adequado o nome atribuído: 

desconsideração inversa da personalidade jurídica. Não há propriamente desconsideração nessas situações e sim 

transferência fraudulenta de bens por parte do devedor a terceiro. Tais casos devem ser tratados como fraude 

(contra credores ou de execução, conforme o caso) ou como simulação. O fato de o terceiro ser uma pessoa 

jurídica da qual é sócio o devedor não descaracteriza o ato de transferência como fraude ou simulação. E a 

fraude contra credores tem requisitos próprios para a sua configuração, variáveis conforme a alienação seja 

gratuita ou onerosa. Ademais conforme o caso, os efeitos também são variáveis. A fraude contra credores tem 

como efeito a anulação, enquanto a fraude de execução a ineficácia e a simulação a nulidade”. FERRIANI, 

Adriano. A desconsideração inversa da personalidade jurídica. Migalhas. Disponível em: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16https://www.migalhas.com.br/Civilizalhas/94,MI178414,21048-

A+desconsideracao+inversa+da+personalidade+juridica. Acesso em: 22 abr. 2019. 
141

 COUTO SILVA, Alexandre. Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito 

Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 93. 



56 

 

muitas vezes, pode constituir mais prejuízo do que benefício (no caso, por exemplo, da 

sociedade acumular passivo), mas sim o recebimento do seu crédito. 

Assim, a crítica formulada pelo autor supracitado, embora exagerada, vez que o mesmo 

chega a negar a existência da desconsideração inversa, é pertinente, no sentido de que a teoria 

da disregard em sentido inverso deve ser aplicada somente nas hipóteses em que os remédios 

do Direito Civil não forem capazes de beneficiar o credor ou não se mostrarem eficazes. 

Correta a lição de FREDIE DIDIER JR. ao afirmar que a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica não pretende eliminar o “histórico princípio da separação dos 

patrimônios da sociedade e de seus sócios, mas, contrariamente, servir como mola propulsora 

da funcionalização da pessoa jurídica, garantindo as suas atividades e coibindo a prática de 

fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”
142

. 

O princípio de que a sociedade não se confunde com seus sócios, primado básico para o 

surgimento e crescimento das empresas na sociedade moderna não pode ser tratado como 

tabu, mas como princípio, o que significa que não deve ser colocado como imperativo 

absoluto. 

O Enunciado n. 283 das Jornadas de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, por 

sua vez, assim dispõe: “é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 

‘inversa’ para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar 

bens pessoais, com prejuízo a terceiros”
143

. 

Em todos os casos, seja desconsideração direta ou inversa, dispõe o Enunciado 281 do 

CJF/STJ, aprovado na IV Jornada de Direito Civil, que a sua aplicação prescinde da 

demonstração de insolvência da pessoa jurídica. Ou seja, não se faz necessário comprovar que 

a empresa esteja falida para que se opere a desconsideração
144

. 

Salienta, ainda, FLAVIO TARTUCE
145

 que no mesmo evento foi aprovado também o 

Enunciado n. 285 do CJF/STJ, o qual estabelece que a desconsideração da personalidade 

jurídica pode ser invocada pela pessoa jurídica em seu favor. 

Com isso, pode uma empresa credora fazer uso do instituto contra uma empresa 

devedora, desde que presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e, de igual forma 
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pode também a sociedade impugnar decisão que tenha desconsiderado sua personalidade, 

desde que o faça com o intuito de defender sua autonomia, de proteger sua personalidade 

jurídica, sem imiscuir-se na esfera dos direitos dos sócios ou administradores. 

Importante registrar, no entanto, que a desconsideração inversa não foi contemplada em 

qualquer norma jurídica de Direito material, mas é certo que a sua referência expressa no 

artigo 133, § 2º do NCPC
146

 confirma a sua admissibilidade no Direito brasileiro. 

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 948.117/MS, relatado 

pela Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/06/2010, referente à desconsideração invertida, 

destacou que: 

(...) A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia 

patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade 

propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa 

jurídica por obrigações do sócio controlador. IV Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é 

combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos 

em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, 

de uma interpretação teleológica do art. 50 do CCB/02 ser possível a desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio 

controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma (...). 

O caso supra trata de execução de título judicial na qual o executado não apresentava 

patrimônio capaz de integralizar o montante devido. Todavia, o mesmo era sócio, em parceria 

com sua esposa, de uma sociedade limitada. Diante da constatação de que a empresa era 

utilizada como escudo, blindagem patrimonial do executado, o juiz de primeiro grau deferiu a 

desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, uma vez que no caso sub 

judice a confusão patrimonial era evidente. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento emblemático acerca da 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao analisar recurso que buscava 

responsabilizar a pessoa jurídica denominada Hyundai Caoa Brasil Ltda por dívida de seu 

sócio, acabou por consagrar a aplicação da teoria, em hipóteses excepcionais, em que há 

evidente abuso da personalidade jurídica, aliado à confusão patrimonial
147

. 
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Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de recurso 

especial 1647362/SP
148

, em que se requereu a desconsideração inversa da personalidade 

jurídica, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, decidiu favoravelmente ao 

incidente, sedimentando o entendimento da Corte Superior sobre o tema: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE 

PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. 

1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente 

existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive 

indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 

3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o 

patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a 

sociedade se propõe a existir. 

4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência 

de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o 

manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da 

sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador. 

5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de 

desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão 

do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo 

contraditório. 

                                                                                                                                                         
expedientes lícitos ou ilícitos, formais ou informais, o necessário para a sua manutenção e de sua família 

(CAOA FAMILY). Nada impede que, como Diretor-Presidente das referidas sociedades, que, obviamente, 

dirige como senhor de baraço e cutelo, pode viajar com passagens adquiridas em nome das empresas, 

freqüentar restaurantes e hotéis, usando o cartão corporativo da companhia ou da sociedade limitada, utilizar 

veículos (automóveis, aviões, helicópteros) registrados em nome das empresas, enfim, “pode tudo”, não 

precisando, efetivamente, ter dinheiro de contado no bolso, nem um centavo em suas contas bancárias 

pessoais. A prova é eloqüente e o caso é paradigmático, e, não fosse o caso de desconsideração da 

personalidade jurídica externa ‘corporis’ inversa, por todos os motivos acima elencados (confusão 

patrimonial de fato e de direito entre controlador e sociedades controladas, ou reconhecimento de se tratar  de 

sociedade unipessoal), seria o caso de despersonalização, eis que as sociedades deveriam ser consideradas 

como constituídas unicamente por sócios marido e mulher, na precisa lição do Prof. FÁBIO KONDER 

COMPARATO, que faz remissão à antiga afirmativa do saudoso Desembargador EDGARD DE MOURA 

BITTENCOURT, que emprestou o brilho de sua inteligência a esta Corte de Just iça: 

“A assertiva de que a pessoa da sociedade não se confunde com a pessoa dos sócios é um princípio jurídico, 

mas não pode ser um tabu, a entravar a própria ação do Estado, na realização de perfeita e boa justiça, que 

outra não é a atitude do juiz procurando esclarecer os fatos para ajustá-los ao direito”. 

Em face das considerações acima expostas, longamente deduzidas, em virtude da relevância do tema da 

desconsideração em sentido inverso da personalidade jurídica, bem como das “peculiaridades dos princíp ios 

envolvidos e de suas conseqüências sistemáticas peculiares” como ressalta o Prof. Calixto Salomão Filho 

(obra citada, p. 464), além da projeção econômica do sócio/acionista devedor e do destaque sócio -econômico 

das sociedades empresárias atingidas, hei por bem de deferir a antecipação da tutela recursal, o que faço com 

fundamento no artigo 527, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil, para os 

seguintes fins: 

a) desconsiderar, em sentido inverso, a personalidade jurídica de HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. 

...”. SÃO PAULO. TJSP. Agravo de instrumento 1.198.103-0/0. Rel. Des. Pereira Calças, 29
a
 Câmara, DJ 

26/11/2008. 
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6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de 

que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus 

credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade 

jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 

7. Recurso especial conhecido e provido. 

A desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso atua sobre aquilo que 

não é, conceitualmente, uma personalidade jurídica, mas sim uma extensão das atividades do 

particular, dos sócios que, imaginando-se respaldados pela sociedade, abusam notoriamente 

da personalidade jurídica. 

Como explica FÁBIO ULHOA COELHO, na aplicação inversa da desconsideração da 

personalidade jurídica, é o devedor quem transfere seus bens para a sociedade, cuja 

participação societária lhe permite desviar de seus credores pessoais a garantia das suas 

dívidas. 

Assim: 

Para que o direito não seja logrado de forma tão escancarada e acintosa, por meio da desconsideração 

inversa o magistrado afasta, em decisão incidental, a personalidade jurídica da sociedade usada como 

biombo fraudatório para alcançar os bens da própria sociedade, mas que na essência pertencem ao sócio 

que deve, como pessoa física, alimentos ou procurou esconder a meação de sua esposa ou companheira
149

. 

LUIZ GUILHERME MARINONI
150

, por seu turno, acrescenta que: 

O objetivo da desconsideração inversa, como assinala corretamente a jurisprudência, é impedir o abuso da 

personalidade jurídica, a ensejar prejuízo ao credor em razão do esvaziamento do patrimônio pessoal do 

sócio. A integralização de valores em favor da sociedade mostra-se espúria, violando direito creditório de 

outrem, o que autoriza a desconsideração inversa. Desse modo, o credor que teve direitos violados pela 

transferência patrimonial indevida, poderá instaurar o incidente para que sejam atingidos bens da 

sociedade, mediante provimento jurisdicional que interrompa a personificação e a autonomia patrimonial. 

As hipóteses mais comuns, na prática forense, de aplicação da desconsideração inversa 

da personalidade jurídica envolvem Direito de Família e Direito das Sucessões
151

. 

Diante das considerações pode-se concluir que permanecem bastante atuais as 

preocupações externadas por dois dos principais estudiosos do tema da desconsideração na 
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Alemanha, ROLF SERICK e ULRICH DROBNIG, as quais possibilitam a fixação de três 

pressupostos para a aplicação da disregard inversa, do sócio para a sociedade, a saber: a) 

devem estar presentes todos os requisitos da desconsideração para fins de responsabilidade 

tradicional; b) deve-se atentar, ab initio, se existem outros remédios disponíveis, com 

semelhante eficácia, que poderiam alcançar o mesmo resultado sem abalar a limitação da 

responsabilidade da pessoa jurídica, tais como anulação (ou declaração de nulidade) do ato 

fraudulento ou simulado, declaração de ineficácia realizada em fraude à execução, ou, ainda, a 

propositura de ação pauliana em caso de fraude contra credores; c) por fim, deve ser 

examinado, no caso concreto, se a constrição das quotas sociais da sociedade através da qual 

foi praticado o abuso não possibilitariam a satisfação da pretensão, sem a necessidade de 

alcançar o patrimônio da sociedade. 

2.2. Desconsideração inversa no Direito de Família 

A desconsideração inversa ocorre no Direito de Família quando a partilha de bens for 

fraudada na desconstituição do vínculo conjugal do casamento ou da união estável, sendo 

certo que a fraude não ocorre no momento da dissolução dos laços conjugais, mas antes, 

quando um dos cônjuges ou companheiros adquire bens de valor expressivo e os registra em 

nome de uma empresa em que figure como sócio controlador. 

São duas as áreas do Direito de Família nas quais tem sido verificado um número cada 

vez maior de hipóteses concretas que exigem a aplicação da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica: na partilha de bens realizada por ocasião do divórcio ou dissolução de 

união estável e na execução de alimentos. 

Em relação à partilha de bens, a utilização desviada da pessoa jurídica pode ser 

observada quando o cônjuge ou companheiro, antevendo futura dissolução do vínculo 

conjugal, realiza diversas manobras societárias com o escopo de diminuir o acervo 

patrimonial que compõe os bens do casal. 

Em muitos casos, o esvaziamento patrimonial da empresa da qual um dos cônjuges é 

sócio pode resultar na partilha de quotas sociais sem qualquer valor, ou, em outra hipótese 

possível, os bens adquiridos em nome da sociedade, com recursos oriundos do patrimônio 

comum do casal, não farão parte do montante a ser partilhado em eventual separação ou 

divórcio. 
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Leciona ROLF MADALENO, precursor do estudo específico acerca da aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do Direito de Família e do Direito das 

Sucessões no Brasil que: 

Neste novo século, que desafia a criatividade humana, soaria obtuso, ingênuo e, injustificadamente 

estanque, quando presentes instrumentos legais como o princípio da boa-fé, a possibilidade de revisão 

contratual pela onerosidade excessiva e o princípio da função social do contrato, pudesse alguém sair 

aclamando a autonomia financeira da personalidade jurídica ou a intangível integridade material da 

pessoa natural que de favor empresta seu nome para a fraude, quando visivelmente a pessoa física ou 

jurídica foi desviada do direito ou de sua função social, numa útil ferramenta posta a serviço do engodo 

aos alimentos, na fraude de sua execução, à meação do casamento ou da união estável e à legítima do 

herdeiro necessário
152

. 

É fato que nas relações conjugais e familiares que culminam em um processo litigioso, 

o animus das partes envolvidas, não raro, afasta-se da boa-fé, da racionalidade e do equilíbrio 

para, deliberadamente, ter como único e obstinado propósito lesar o ex adverso em sua esfera 

patrimonial, como forma de se “indenizar” de eventuais mágoas, frustrações e dissabores 

sofridos ao longo de anos de relacionamento, seja no âmbito conjugal ou sucessório. 

Nesse contexto, constata ROLF MADALENO que: 

Parece que os fracassos do casamento precisam ser materialmente indenizados, frente à cultura de o outro 

cônjuge ser sempre culpado pela separação e, igualmente, parece que as dissensões afetivas e parentais 

encontram, na sonegação dos recursos ou no desvio propositado dos bens, um forte aliado da uma 

patológica vingança
153

. 

Muito embora tenham sido desenvolvidos diversos trabalhos científicos acerca da teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica, é muito escassa a bibliografia sobre a aplicação 

do instituto na modalidade inversa. 

Ao mesmo tempo, multiplicam-se as decisões judiciais em que, em tais relações, 

pessoas jurídicas são indevidamente utilizadas em desvio de finalidade, confusão patrimonial 

ou outros modos de abuso da personalidade jurídica
154

. 
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Com efeito, é bastante difusa e producente a aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica no campo do Direito de Família, principalmente, frente à frequente 

constatação nas disputas matrimoniais de o cônjuge ou convivente (no caso de união estável) 

empresário esconder-se sob o véu da empresa, para a qual transfere, senão todo, parte 

significativa dos bens comuns, em típica manobra de fraude perpetrada em detrimento da 

meação do consorte. 

GILBERTO GOMES BRUSCHI afirma que a “finalidade mais visível e premente da 

utilização da desconsideração inversa ou invertida ocorre no direito de família, quando a 

partilha de bens for fraudada na desconstituição do vínculo conjugal do casamento ou de 

união estável"
155

. 

No mesmo sentido, FÁBIO ULHOA COELHO ressalta que a desconsideração da 

personalidade jurídica em sua modalidade inversa ampara, especialmente, os direitos da 

família. Na desconstituição do vínculo matrimonial ou da união estável, a partilha de bens 

comuns pode facilmente ser fraudada. Se um dos cônjuges ou companheiros, ao adquirir bens 

de maior valor, registra-os em nome de sociedade sob seu controle, tais bens não integram, 

sob ponto de vista formal, a massa a ser partilhada. Ao se desconsiderar a autonomia 

patrimonial, será possível responsabilizar a pessoa jurídica pelo acervo devido ao ex-cônjuge 

ou ex-companheiro do sócio
156

. 

Mais uma vez, ROLF MADALENO
157

, ao tratar do tema da aplicação da teoria da 

disregard no Direito de Família, chama atenção para o papel do magistrado, o qual deve 

prescindir: 

Do véu societário, sempre que um cônjuge, valendo-se da máscara societária, aparta-se do direito e, com 

propósitos ilícitos intenta fraudar a meação de sua mulher, porque o marido mal intencionado, na 

inteligente observação de Taquini, com o consentimento da esposa pouca afeita aos negócios comerciais, 

                                                                                                                                                         
Teoria maior da desconsideração. Deferimento do processamento do incidente. Provimento ao recurso. RIO DE 

JANEIRO. TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0024064-45.2018.8.19.0000. 27
a
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a
 Câm. Cível, Des. Relator Mario 

Guimarães Neto, j. em 26/04/2016. 
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pode formar uma sociedade onde faz ingressar todos os bens comunicáveis”, e deles dispõe de acordo 

com sua conveniência
158

. 

A boa técnica jurídica e processual, regulamentada no artigo 50 da legislação civil, 

permite a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, ordenando a 

indenização, ou a compensação dos bens e valores desviados com os bens remanescentes no 

acervo comum, ou tornando ineficaz o ato fraudatório, determina o retorno dos bens 

desviados com o recurso da pessoa jurídica ao patrimônio da entidade familiar
159

. 

ROLF MADALENO acrescenta, ainda, que: 

Fácil concluir que, desaguando todo e qualquer patrimônio com alguma razoável expressão econômica 

para o rol de bens da pessoa jurídica administrada por um dos cônjuges ou conviventes, fica bastante 

expedito e livre o trânsito do parceiro empresário, notadamente favorecido pelo artigo 978
160

 do Código 

Civil. Com a técnica da transferência ou administração dos bens conjugais no âmbito da pessoa jurídica, 

quiçá com a constituição de uma firma individual, pode o empresário casado transferir todo o patrimônio 

adquirido durante o casamento para a empresa individual e, desse modo, contornar a proibição contida no 

artigo 1647 do Código Civil, que estabelece a impossibilidade de qualquer um dos cônjuges alienarem ou 

gravarem de ônus real os bens imóveis, dentre outras proibições. 

(...) 

Dessa forma, ficando o cônjuge empresário dispensado de prestar contas da circulação que empreende aos 

bens que deveriam ser comuns, porque de antemão liberado da outorga uxória, certamente, em tempo de 

turbulência afetiva, não precisará arquitetar desculpas para conseguir que a esposa assine a transferência 

de bens imóveis próprios, pois todos eles já constam como se pertencessem à sociedade jurídica, embora 

sirvam, exclusivamente, aos interesses da sociedade conjugal ou da união estável
161

. 
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Importante ressaltar que, nestas hipóteses, não se configura qualquer prejuízo aos 

demais sócios ou credores da sociedade, uma vez que os bens pertencem, inequivocamente, à 

pessoa física do sócio, isto é, nunca foram efetivamente parte do patrimônio da sociedade. 

ANDRE PAGANI DE SOUZA, ao analisar a aplicação da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica na partilha de bens, conclui no mesmo sentido, afirmando que “se o 

sócio transferiu indevidamente patrimônio para a sociedade, a desconsideração dessa 

transferência não muda a situação dos demais credores da sociedade, os quais não podem 

contar com o patrimônio indevidamente transferido para ela”
162

. 

Aplicando-se os requisitos objetivos especificados no capítulo anterior, verifica-se que 

não há, em tais hipóteses, qualquer outro remédio jurídico capaz de restituir os referidos bens 

ao monte partilhável. De fato, não se observa a ocorrência de simulação ou outro vício do 

negócio jurídico que possa ser comprovado, sendo imperiosa, assim, a aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica. 

Em se tratando de união estável, quando não há necessidade de outorga marital para a 

transferência de bens imóveis de propriedade comum aos cônjuges, torna-se ainda mais fácil 

para aquele que pretende fraudar a meação de sua companheira, utilizar-se abusivamente de 

pessoas jurídicas para tentar furtar-se à divisão igualitária dos bens comuns. 

ANDRE PAGANI DE SOUZA cita em sua obra um excelente exemplo de aplicação da 

disregard na partilha, em razão da transferência de bens pertencentes ao casal para pessoas 

jurídicas: 

Por exemplo, o marido, percebendo que seu casamento vai chegar ao fim, convence sua esposa a 

transferir os imóveis que o casal adquiriu ao longo da sua união para uma sociedade limitada na qual cada 

um teria metade das quotas representativas do capital social. O marido alega que a transferência é uma 

boa medida para facilitar a administração dos imóveis e inclusive a venda deles, se necessário, pois esta 

poderia ser feita por meio de um contrato de cessão de quotas, menos custoso do que as escrituras 

públicas que normalmente são utilizadas para instrumentalizar a compra e venda de imóveis. Em seguida, 

o marido sugere que ambos cedam suas quotas da sociedade para uma offshore company, sociedade 

localizada no Panamá, país onde a lei permite que a integralidade do capital social seja representada por 

ações ao portador. Alega, para tanto, que naquele país os impostos são mais reduzidos que no Brasil, e, se 

alguém quiser comprar os imóveis do casal, bastará entregar as ações ao portador, representativas da 

integralidade do capital social da sociedade panamenha para o comprador, que este se tornará controlador 

da sociedade panamenha, e da brasileira, e, logo, proprietário dos imóveis. Em seguida, após ser feita a 

cessão de quotas para a sociedade panamenha, o marido fica com as ações ao portador da offshore 

company e ajuíza ação de separação em face da esposa, alegando que não existem bens imóveis em nome 

do casal para partilhar. Formalmente, a proprietária dos imóveis será a sociedade brasileira, controlada 
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pela panamenha, mas na prática, o marido continuará a usufruir dos imóveis e a dispor deles quando 

entender conveniente, pois é o controlador de ambas as sociedades
163

. 

No exemplo supra, considerando que a esposa participou de todos os atos societários, 

não haveria outra opção à lesada, senão buscar a desconsideração da personalidade jurídica 

tanto da empresa nacional, como também da offshore, para que os bens que pertenciam ao 

casal, voltem a integrar o acervo de bens comuns a serem objeto de partilha. 

No âmbito do direito familiar dos alimentos, pontifica GUILHERME CALMON NOGUEIRA 

DA GAMA que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, muito mais 

do que em qualquer outra área, deve ser aplicada quando a fraude é praticada sob o manto 

societário para atingir direito vinculado à própria sobrevivência do credor de alimentos, em 

flagrante violação à dignidade da pessoa humana
164

. 

Provavelmente no âmbito dos alimentos judicialmente requeridos é onde ocorrem com 

maior frequência os atos de dissimulação pela via societária da verdadeira capacidade 

econômica e financeira da pessoa física alimentante, sendo corrente na prática forense o 

recurso à teoria da aparência no arbitramento do quantum dos alimentos
165

. 
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 “Alimentos para filho. Quantum. Disregard. Sinais exteriores de riqueza. Os alimentos devem ser fixados de 

acordo com a necessidade do alimentando e tendo em vista as reais possibilidades do alimentante, entendendo-se 

como tais, não aquelas por ele alegadas, mas aquelas que a aparência do seu contexto de vida evidencia. Os bens 

em nome do apelante, de sua empresa e de terceiros parentes são indicadores de que sua situação é diversa da 

alegada, tendo ele capacidade econômica bem superior àquela que pretende demonstrar. Recurso desprovido”. 
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a
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Alimentos. Título Extrajudicial. Demanda ajuizada pelo ex-cônjuge mulher, com base em documento particular 

de oferta de alimentos, assinado por duas testemunhas (art. 585, II, do CPC), elaborado por seu ex-marido após a 

decretação do divórcio do casal. Penhora on line infrutífera. Decisão do juízo a quo determinando a 

desconsideração da personalidade jurídica, para atingir bem imóvel transferido pelo devedor/executado à 

sociedade a que pertencia. Instituto que tem por escopo afastar momentaneamente a dicotomia jurídica que 
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às hipóteses de disputa patrimonial oriunda de extinção de sociedade conjugal. Cotejo entre as datas do divórcio, 

da transferência do bem e do ajuizamento da execução, com os respectivos marcos jurídicos, que indicia a 
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devedor. Demais questões de mérito (exequibilidade do título) que devem ser discutidas na sede e momento 

próprios. Penhora sobre o imóvel que merece ser mantida, como única forma de resguardar aparente direito da 

credora, já que nenhum bem foi apresentado pelo devedor ou encontrado em sua posse/propriedade. 

Confirmação da tutela antecipada deferida em 1
o
 grau. Manutenção da decisão. Conhecimento e improvimento 

ao agravo”. RIO DE JANEIRO. TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0000121-04.2015.8.19.0000. 16
a
 Câm. Cível, 

rel. Des. Mauro Dickstein, j. em 03/03/2015. “Alimentos. Sinais exteriores de riqueza. Disregard. Quantum. 
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saíram de fato do controle do alimentante caracterizam a disregard. 2. Os alimentos devem se adequar à 

possibilidade de quem alcança e à necessidade de quem os recebe. 3. Evidenciada a intenção procrastinatória do 

alimentante através de reiterados recursos decorrentes dos alimentos, é de ser mantida a condenação à pena de 
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Conforme bem salientou ROLF MADALENO
166

, soa covarde ante o frágil credor 

alimentar, que decisões prossigam protegendo um suposto sigilo e individualidade patrimonial 

de empresas, seja pelo simples indeferimento de requerimento de ofícios endereçados às 

instituições financeiras onde o devedor de alimentos e sua empresa mantêm conta corrente, 

solicitando sejam fornecidas as movimentações financeiras da pessoa jurídica e do devedor de 

alimentos, seja pelo indeferimento de perícia contábil nos livros empresariais, com vistas ao 

levantamento dos ganhos recebidos pelo sócio devedor de alimentos
167,168

. 

Entretanto, embora muitos autores admitam a aplicação da disregard na ação de 

alimentos (e não apenas na execução de alimentos), sob o argumento de que o devedor de 

alimentos pode utilizar-se da pessoa jurídica da qual é sócio para impedir ou dificultar que o 

alimentando obtenha dados concretos acerca da efetiva capacidade financeira do alimentante, 

bem como de seu patrimônio, outros sustentam que tratar-se-ia de hipótese de 

desconsideração atributiva da personalidade jurídica, para o fim de atribuir ao sócio as 

condições financeiras ostentadas pela sociedade, a qual não foi recepcionada no artigo 50 do 

Código Civil. 

De fato, a maior dificuldade para o credor de alimentos está em comprovar a capacidade 

financeira do alimentante, o qual, muitas vezes, utiliza-se da proteção advinda da 

personalidade jurídica para ocultar seus reais rendimentos, que podem permanecer represados 

pela sociedade, sob qualquer alcunha contábil, sem que sejam distribuídos ao sócio. 

Nesses casos, contudo, há quem defenda que considerar as condições financeiras da 

sociedade para fundamentar a fixação de pensão alimentícia devida pelo sócio, sob hipótese 

alguma configurará desconsideração da personalidade jurídica, mas sim simples aplicação da 

teoria da aparência. 
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Assim, segundo tal entendimento, nas ações de alimentos o que se busca é verificar a 

‘aparência’ da capacidade contributiva que a sociedade possui, a fim de que referida 

‘aparência’ seja estendida ao sócio, viabilizando a fixação adequada da pensão alimentícia.  

Contudo, ROLF MADALENO, defensor da aplicação da desconsideração na ação de 

alimentos afirma que: 

Alimentos reclamam rápidas a descomplicadas soluções, tanto na ação de conhecimento e arbitramento 

dos alimentos ou na sua revisão judicial como na execução da pensão impaga. Diante da inconteste 

verdade de que a fome não espera e, nem é ela dotada de uma tolerância processual que aceite passiva e 

pacientemente, candentes e longas discussões processuais que acobertem o doloso delito do abandono 

material, resplandece a penetração da forma jurídica como eficaz instrumento de real e efetivo acesso ao 

crédito alimentar
169,170

. 

Para concluir, conforme observa YUSSEF SAID CAHALI
171

, a doutrina mais moderna não 

tem encontrado dificuldade em identificar na obrigação de alimentos uma forma com que se 

manifesta um dos direitos essenciais da personalidade, que é o direito à vida, pelo que é de 

extrema importância que o sistema jurídico disponha de ferramentas eficazes para impedir 

que a utilização abusiva da limitação de responsabilidade ou da autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica cause prejuízos ao direito alimentar dos filhos, cônjuge ou companheiro do 

empresário devedor de alimentos. 

2.3. Desconsideração inversa no Direito das Sucessões 

Washington de Barros Monteiro define sucessão como sendo: 

Num sentido amplo, a palavra sucessão significa o ato pelo qual uma pessoa toma o lugar de outra, 

investindo-se, a qualquer título, no todo ou em parte, nos direitos que lhe competiam. Nesse sentido se 

diz, por exemplo, que o comprador sucede ao vendedor no que concerne à propriedade da coisa vendida. 

De forma idêntica ao cedente sucede o cessionário, o mesmo acontecendo em todos os modos derivados 

de adquirir o domínio ou o direito. 

No direito das sucessões, entretanto, emprega-se o vocábulo num sentido mais restrito, para designar tão 

somente a transferência da herança, ou do legado, por morte de alguém, ao herdeiro ou legatário, seja por 

força de lei, ou em virtude de testamento
172

. 
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CLÓVIS BEVILÁQUA
173

 define a sucessão como a sequência de fenômenos ou fatos que 

aparecem uns após os outros, ora vinculados por uma relação de causa, ora conjuntos por 

outras relações. Em relação à sucessão hereditária, afirma o autor que é a transmissão dos 

direitos e obrigações de uma pessoa morta a outra sobreviva, em virtude da lei ou da vontade 

do transmissor. 

É também na seara do Direito das Sucessões que se verifica de forma reiterada a 

utilização abusiva da personalidade jurídica com intuito de lesar a parte legítima da herança a 

ser recebida pelos herdeiros necessários. 

Isto porque, no âmbito do Direito de Família e das Sucessões é frequente a verificação 

de confusão patrimonial entre as pessoas físicas dos sócios e as sociedades, principalmente 

tratando-se de sociedades familiares. 

No entanto, antes de se analisar a aplicação da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica no Direito Sucessório, faz-se necessário tecer breves considerações 

acerca da sucessão legítima e dos conceitos de parte legítima e disponível. 

FRANCISCO JOSÉ CAHALI define a sucessão legítima como sendo a “transmissão causa 

mortis deferida às pessoas indicadas na lei como herdeiros do autor da herança”
174

. 

A herança, isto é, o conjunto de ativos e passivos que compõem o patrimônio de 

titularidade do falecido é transmitido aos sucessores por duas formas distintas de sucessão: a 

legítima e a testamentária. 

Na sucessão legítima, os bens do autor da herança são transmitidos a seus parentes 

vivos e outros familiares, de acordo com a ordem de vocação hereditária definida no artigo 

1.829 do Código Civil
175

. 

Já a sucessão testamentária é aquela por meio da qual os bens do falecido são 

distribuídos aos herdeiros, parentes ou não, conforme estabelecido em testamento elaborado 

pelo de cujus, sendo o testamento, por sua vez, a declaração de última vontade do falecido, 

observadas algumas regras e limites acerca do destino que deve ser dado aos bens que 

compõem o seu patrimônio. 
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 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Sucessões. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 1932. p. 15. 
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 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 5ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 145. 
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 “Art. 1.829: A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em concorrência com o 

cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação 
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houver deixado bens particulares; II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge 

sobrevivente; IV – aos colaterais”. 
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As sucessões legítima e testamentária são parcialmente excludentes uma à outra, ou 

seja, será legítima caso o autor da herança não tenha deixado testamento. Casa haja uma 

declaração válida de última vontade, a sucessão será testamentária, aplicando-se, no entanto, 

as regras da sucessão legítima à parte do patrimônio não abarcada pelas disposições do 

falecido, nos termos do artigo 1.788 do Código Civil
176

. 

A sucessão legítima, portanto, possui regramento próprio e específico, que divide os 

parentes do falecido em categorias, distribuindo-se os bens daquele conforme o que a lei 

considera que seria sua vontade presumida. 

Conforme magistério de MARIO ROBERTO CARVALHO DE FARIA
177

: 

Essa ordem, chamada de vocação hereditária, foi estabelecida pelo legislador, fundada na teoria da 

‘vontade presumida’ do autor da herança, pois existe a presunção de que o desejo do de cujus seria deixar 

seus bens nessa sequência, principiando por seus descendentes, seguindo-se os ascendentes, ambos em 

concorrência com o cônjuge. (...) Diz-se que a sucessão legítima é o testamento dos que não fizeram 

disposições de última vontade. Se desejo deixar meus bens de acordo com a ordem estabelecida pelo 

legislador basta que eu não faça testamento. 

Por seu turno CARLOS MAXIMILIANO esclarece que a sucessão legítima tem as suas 

raízes na “preocupação social com a unidade e a solidariedade da família: o direito de suceder 

prolonga-se até onde se estende a consciência daquela unidade e a presunção da existência da 

solidariedade”
178

. 

Assim, o autor da herança somente pode dispor, em testamento, de 50% de seus bens, 

ficando a outra metade “reservada” aos seus herdeiros necessários, a denominada “legítima”, 

conforme previsão expressa do artigo 1.846 do Código Civil
179

. 

A proteção da reserva de metade da herança aos herdeiros necessários já constava do 

Código Civil de 1916, que, em seu artigo 1.721, determinava que “o testador que tiver 

descendente ou ascendente sucessível não poderá dispor de mais da metade de seus bens; a 

outra pertencerá de pleno direito ao descendente e, em sua falta ao ascendente, dos quais 

constitui a legítima”. 
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 “Art. 1.788: Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo 
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 “Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a 

legítima”. 
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A existência da legítima ou o percentual atualmente aplicado a ela (50%) foram e são 

objeto de controvérsia doutrinária, como relatado por FLAVIO TARTUCE
180

, para quem já seria 

o momento de se debater acerca da redução da legítima, “talvez para 25% do patrimônio do 

falecido”, a fim aumentar a liberdade de testar. 

Na vigência do Código Civil de 1916, os herdeiros necessários eram somente os 

ascendentes e os descendentes. O atual diploma, entretanto, introduziu, nesse rol de parentes 

que gozam de especial proteção, o cônjuge sobrevivente, que concorrerá tanto com 

descendentes, como com ascendentes, conforme o regime de bens do casamento com o autor 

da herança
181

. 

A reserva da “parte legítima” do patrimônio existe não só em relação às disposições de 

última vontade, nos termos do artigo 1.789 do CCB, mas também para as disposições 

patrimoniais feitas em vida, por meio de doação. 

Com efeito, observa ORLANDO GOMES que “tutela-se a legítima não somente contra 

excessivas liberalidades testamentárias, mas, igualmente, contra as liberalidades excedentes 

que se efetuam por negócio inter vivos, a doação direta, indireta, a simulada e o negotio 

mixtum cum donatione”
182

. 
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 TARTUCE, Flavio. Direito Civil. v. 6. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014. p. 34-37. 
181 Frise que a questão do companheiro no plano sucessório tem sido objeto de grande embate doutrinário, 

havendo quem defenda a sua inclusão como herdeiro necessário e quem se oponha à sua condição de herdeiro, 
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companheiro, o que gera restrições na doação e no testamento, uma vez que o convivente deve ter a sua legítima 
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testamento, caso ali também se inclua o cônjuge; c) o convivente tem o dever de colacionar os bens recebidos em 

antecipação (arts. 2.002 a 2.012 do CC), sob pena de sonegados (arts. 1.992 a 1.996), caso isso igualmente seja 

reconhecido ao cônjuge”. TARTUCE, Flavio. O companheiro como herdeiro necessário. Disponível em: 
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considerando que extrapola o escopo do presente trabalho. 
182
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Neste sentido, o artigo 549 do Código Civil determina ser nula a doação “quanto à parte 

que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”, 

isto é, a doação feita em vida que supere 50% do patrimônio do doador será nula. 

O sistema de proteção à legítima impera, assim, tanto durante a vida do indivíduo como 

também post mortem, por ocasião da abertura e cumprimento de seu testamento. 

O cálculo da legítima, por sua vez, deve ser efetuado com base no valor dos bens 

existentes no momento da abertura da sucessão, excluindo-se as dívidas e despesas com 

funeral, para se somar, em seguida, o valor dos bens sujeitos à colação, sendo certo que estes 

valores, por força do parágrafo único do artigo 2.002 do CCB
183

, não aumentam a parte 

disponível, pelo que somam-se exclusivamente à parte legítima. 

O artigo 2.002 do Código Civil dispõe que “os descendentes que concorrerem à 

sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das 

doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação”. É a chamada colação, que 

consiste na obrigação dos herdeiros necessários em conferir contabilmente ao monte mor da 

legítima os bens que lhes houverem sido transmitidos em vida, por doação, pelo de cujus, a 

fim de igualar as quotas hereditárias e eles correspondentes. 

ROLF MADALENO
184

 assevera que: 

No Direito brasileiro, a antecipação desta legítima só acontece em relação aos herdeiros descendentes 

(artigo 2.002 do Código Civil), inclusive sobre os netos, quanto estes representam um ascendente 

premorto. Desta forma, embora sejam classificados como herdeiros necessários, a classe dos ascendentes 

e o cônjuge concorrente não estão obrigados a colacionarem eventuais bens recebidos em vida pelo 

sucedido. As liberalidades destinadas ao cônjuge e aos ascendentes, bem assim a estranhos, e que 

excedam a parte que o doador poderia dispor livremente não estão sujeitas à colação, mas, sim, à ação de 

redução da legítima, prevista nos artigos 1.966, 1.967 e 1.968 do vigente Diploma Substantivo Civil
185

. 

Frise-se que se o doador, no momento do ato de liberalidade, não faz qualquer ressalva 

quanto à futura colação do patrimônio graciosamente transmitido, a doação é considerada 

adiantamento de legítima e deverá ser trazida à colação quando da abertura da sucessão. 
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 Artigo 2.002 do Código Civil, parágrafo único. “Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será 

computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível”. 
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 MADALENO, 2013, p. 290. 
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 Cumpre salientar, entretanto, que apesar do artigo 2.002 do CCB fazer menção somente aos descendentes, o 

artigo 544 do mesmo diploma civil determina expressamente que “a doação de ascendentes a descendentes, ou 

de um cônjuge ao outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”, pelo que há, ao menos 

aparentemente, um equívoco legislativo na redação do artigo 2.002. 
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Por outro lado, nos termos do artigo 2.005 do Código Civil
186

, o doador pode fazer 

constar no ato de doação, ou no testamento, que um ou mais bens doados a um dos herdeiros 

necessários ficará dispensado da colação, pois estaria, neste caso, saindo da parte disponível 

de seus bens. Nesse caso, o herdeiro é dispensado da colação, permanecendo com o bem 

doado sem considerar o seu valor para efeitos de partilha, desde que não se tenha excedido a 

parte disponível. 

Cumpre salientar que a colação opera-se exclusivamente entre os herdeiros necessários, 

a fim de igualar seus quinhões hereditários, sem, entretanto, alterar o que deve ser 

considerado legítima e parte disponível. 

Em síntese, conforme leciona CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
187

: 

No direito sucessório moderno, o princípio dominante é o da igualdade dos quinhões. O monte partível se 

dividirá em tantas quotas iguais quantos forem os herdeiros. 

Quando o ascendente beneficia um descendente, seja com uma doação, seja com a constituição de um 

dote, seja com a provisão de fundos com que pagar suas dívidas, estará rompendo aquela par conditio e 

desfalcando o monte em detrimento dos demais, mesmo que não haja ultrapassado a metade assegurada 

dos herdeiros. Presume-se que a liberalidade teve caráter de antecipação de seu quinhão, salvo declaração 

expressa, em contrário, de parte do doador. 

Se a colação representa, como exposto, uma garantia de equidade dos quinhões 

atribuídos aos herdeiros necessários, a redução, por outro lado, serve para garantir que os 

herdeiros necessários, em conjunto, não recebam quinhão inferior à metade dos bens que a 

legislação os reserva. 

A redução das disposições testamentárias, prevista no artigo 1.967 do Código Civil
188

, 

nada mais é do que a adequação da parte que pretendeu o autor da herança dispor livremente 

em testamento, aos limites da parte disponível de seus bens. 

Ainda sobre a redução das disposições testamentárias, o testador pode estabelecer, em 

sua declaração de última vontade, parâmetros para a efetivação da redução, sendo certo que 

caso não o faça, o Código Civil, nos artigos 1.967 e 1.968 prevê alguns critérios. 
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No que se refere ao estudo da desconsideração inversa da personalidade jurídica no 

âmbito do Direito das Sucessões, é a colação que deve ser observada com maior atenção, uma 

vez que a disregard será aplicada exatamente para obrigar o herdeiro necessário a trazer à 

colação bens fraudulentamente transferidos à pessoas jurídicas que, na verdade, foram 

indiretamente cedidos a alguns herdeiros necessários em fraude ao equilíbrio da legítima. 

Com efeito, a sociedade empresária pode ser utilizada pelo autor da herança para 

beneficiar, por ocasião do seu falecimento, apenas um ou parte de seus herdeiros necessários 

em prejuízo de outros. Exemplo de tal desvio pode observar-se quando o autor da herança 

integraliza diversos bens particulares em pessoa jurídica da qual é sócio, juntamente com 

apenas um ou parte dos filhos, diminuindo, posteriormente, a sua participação societária na 

empresa. 

Nesse contexto, quando do falecimento do genitor, esses filhos, titulares das quotas 

sociais da sociedade, já serão titulares de parte substancial daqueles bens, que não seriam 

trazidos à colação. 

O ordenamento jurídico dispõe de ferramenta eficaz para equilibrar a distribuição da 

legítima quando o genitor, em vida, privilegia um ou alguns dos herdeiros necessários em 

detrimento de outros, denominada colação, pelo que qual seria a utilidade da desconsideração 

da personalidade jurídica? 

A resposta reside na utilização abusiva das pessoas jurídicas como artifício para 

acobertar a transferência de bens do genitor a alguns de seus herdeiros necessários em 

prejuízo de outros. 

Cumpre observar, para que um bem seja trazido à colação pelo herdeiro, ele deve ter 

sido anteriormente doado pelo autor da herança ao próprio herdeiro, sendo a pessoa jurídica, 

nesta hipótese, considerada um terceiro, que, em função da plena distinção entre pessoa física 

e jurídica, em princípio, não ensejaria a aplicação do artigo 2.002 do Código Civil. 

Nesse sentido, ROLF MADALENO adverte que, apesar de existirem ações típicas e 

próprias para se buscar a restituição do acervo de bens que foram distribuídos pelo autor da 

herança em desacordo com as regras sucessórias: 

(...) na hipótese de fraude à legítima pelo uso indevido da personalidade jurídica, os modelos tradicionais 

das ações sucessórias e da própria ação pauliana ou revocatória não se apresentam como os meios 

judiciais mais eficazes para a reposição da legítima desviada por negócio jurídico que ostenta 
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legitimidade formal, criado para elidir as normas imperativas da legislação sucessória atinente às 

legítimas dos herdeiros forçados
189

. 

Em igual sentido, observa GILBERTO BRUSCHI que “as sociedades constituídas entre pais 

e filhos, por exemplo, tem-se prestado a abusos para desvio da legítima de herdeiros 

necessários do preceito de ordem pública que a consagra e de sua mais absoluta 

intangibilidade”
190

. 

Com a transmissão da propriedade dos bens pertencentes ao genitor à pessoa jurídica 

constituída entre o mesmo e alguns de seus herdeiros, em tese, estar-se-ia livre da aplicação 

do artigo 2.002 do CCB, que obrigaria o herdeiro beneficiado a trazer tal bem à colação (em 

caso de doação), ou, por outro lado, na hipótese de transmissão onerosa, o genitor evitaria a 

necessidade de obter autorização expressa dos demais herdeiros, nos termos do artigo 496 do 

CCB
191

. 

Por certo, a ratio por trás do disposto no artigo 496 do Código Civil é evitar alienações 

fraudulentas ou simuladas do genitor a apenas um dos herdeiros, protegendo, assim, a 

legítima, conforme bem descreverem GUSTAVO TEPEDINO, HELOISA HELENA BARBOZA E 

MARIA CELINA BODIN DE MORAES
192

: 

Desde as Ordenações Filipinas, herdadas da antiga metrópole portuguesa, passando pelo Código Civil de 

1916 e chegando ao atual, a inspiração sempre foi a de defender a legítima. É que pode acontecer, e não 

raro ocorre, que o proprietário de um bem pretenda aliená-lo a seu filho ou a um de seus filhos, simulando 

uma compra e venda, uma doação (alienação a título gratuito). 

Duas circunstâncias podem motivar esta simulação: esquivar-se da maior carga tributária incidente sobre 

a doação e se beneficiar um dos filhos em detrimento dos demais (atualmente, também o filho em 

detrimento do cônjuge, ou um dos filhos em detrimento do cônjuge e dos demais filhos). 

O CC concentrou-se no segundo motivo, naturalmente. A compra e venda tende a não importar em 

diminuição no patrimônio da pessoa, que se obriga a transferir um bem de certo valor, mas em 

contrapartida deve receber o correspondente em dinheiro àquele mesmo valor; por seu turno, a doação 

importa sempre em uma diminuição patrimonial, já que na transferência do bem a título gratuito não há 

retribuição. 

Esta diminuição patrimonial vulnera a legítima, parcela do patrimônio do potencial de cujus sobre a qual 

repousa a expectativa de direito dos demais filhos -, e, com as mudanças na vocação sucessória, também 

do cônjuge – que se vêem na iminência de ter dilapidado o patrimônio a que farão jus. 
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Com efeito, considerando que a compra e venda ou a integralização do capital do bem é 

feita diretamente à pessoa jurídica, estaria o genitor ou o cônjuge, em princípio, dispensado da 

obtenção da concordância dos demais herdeiros. 

Assim, sempre que se estiver diante de transferências patrimoniais do genitor para uma 

sociedade formada por ele ou por apenas alguns dos seus herdeiros necessários, como forma 

de se burlar as regras contidas nos artigos 496, 594 e 2.002 do Código Civil, o herdeiro 

prejudicado poderá postular a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade, 

para que os referidos bens sejam colacionados e considerados parte da legítima, de forma que 

possam ser divididos entre os herdeiros necessários. 

Conforme lição de EDUARDO ZANNONI
193

: 

Um meio de subtrair bens do patrimônio é criar um novo patrimônio, ao qual são aportados os bens do 

acervo originário e, embora se trate de um negócio real, que não se reveste de um caráter de simulação, 

ele está eivado de uma finalidade eminentemente fraudulenta. É a típica situação das sociedades 

empresárias constituídas pelo autor da herança mediante o aporte da totalidade dos bens que constituem 

seu ativo e para tanto ele se utiliza da forma societária com a participação de terceiros que, em realidade, 

só fazem aportes nominais para justificar sua qualidade de sócios e, com a morte do autor da herança, na 

melhor das hipóteses, as quotas do capital social, quando não se tratar de ações ao portador, aparecem em 

poder de terceiros que sustentem serem proprietários regularmente constituídos, os quais se opõem à 

eventual reivindicação dos herdeiros legítimos. 

Caso a sociedade tenha sido constituída por herdeiros e terceiros (não herdeiros), o valor 

correspondente à parcela dos imóveis recebidos, proporcionalmente à participação do herdeiro 

na sociedade, é que deverá ser colacionado e integrará o cálculo da legítima. 

Cumpre ressaltar que apenas os bens integralizados pelo autor da herança é que serão 

colacionados e contabilizados para o cálculo da legítima, o que significa dizer que todo e 

qualquer aumento patrimonial decorrente da atividade social não será considerado para efeito 

de colação, sendo certo, ainda, que a sociedade permanecerá hígida e ativa, sem qualquer 

prejuízo à sua atividade, com exceção dos bens que poderão ser, eventualmente, repartidos 

entre os herdeiros não sócios. 

Por fim, também importa em comportamento fraudulento aquele em que os herdeiros, 

quando do recebimento do patrimônio deixado pelo de cujus, constituem uma pessoa jurídica 

com a finalidade específica de receber os imóveis que lhe cabiam no quinhão hereditário, 
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como forma de blindar os bens herdados, mormente quando inexistirem quaisquer outros bens 

particulares
194

. 

 

                                                 
194

 “Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. Reforma. Elementos dos autos indicam ocorrência de confusão patrimonial. 

Pessoa jurídica criada com a finalidade de verter bens recebidos por herança. Inexistência de outros bens 

penhoráveis, a indicar abuso da personalidade jurídica, para blindagem do patrimônio. Agravo provido. (...). O 

acordo entabulado nos autos do inventário, e que fundamenta a ação monitória, expressamente prevê que os 

imóveis das empresas pertencentes ao de cujus seriam transmitidos aos herdeiros, através de pessoas jurídicas 

por eles criadas. (...). A caracterização da confusão patrimonial fica evidente. Ora, essa sociedade foi criada para 

proteção de bens particulares, recebidos por herança. Considerando-se que as agravadas não possuem quaisquer 

outros bens em nome próprio, exceto direitos sobre imóvel que é bem de família, verifica-se que houve 

esvaziamento do patrimônio particular e uso da pessoa jurídica como forma de blindagem do patrimônio, uso 

desvirtuado do instituto. Esse uso abusivo da pessoa jurídica autoriza a aplicação da desconsideração inversa, 

com fulcro no artigo 50 do Código Civil. (...). Frise-se, as agravadas não têm qualquer bem penhorável; porém, 

seus bens particulares recebidos por herança hoje integram patrimônio de pessoa jurídica criada com essa 

exclusiva finalidade. (...) Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo”. SÃO PAULO. TJSP. Agravo de 

Instrumento n. 2154884-60.2017.8.26.0000. 9
a
 Câm. De Dto Privado, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. em 

24/07/2018. 



3. ASPECTOS PROCESSUAIS DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

3.1. O Modelo Neoliberal e seus Reflexos nas Reformas Processuais 

Se as reformas judiciais e processuais realizadas nos anos 70 e 80 do século XX no 

Brasil visaram facilitar o acesso à justiça e a reivindicação de direitos individuais e coletivos 

em juízo, parece que a tendência das mudanças mais recentes, em especial do novo Código de 

Processo Civil, é a busca da “eficiência do Judiciário e a efetividade do processo, 

privilegiando-se mecanismos de padronização decisória e julgamento por amostragem, com 

intuito de racionalizar e acelerar o julgamento de casos considerados repetitivos”
195

. 

As reformas processuais realizadas após a implantação do projeto neoliberal no Brasil 

visam a permitir a prolação de decisões em larga escala, com reduzido espaço para discussão, 

seguindo a lógica da produtividade e não necessariamente da aplicação adequada do direito, 

com respeito aos princípios constitucionais que regem as relações sociais, em especial no 

âmbito do Judiciário. 

Diante de tal realidade prática, cabe perquirir se as mudanças atuais cujo foco parece 

estar centrado exclusivamente na busca da celeridade e eficiência irão coadunar-se com os 

princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal. 

Conforme observou MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA
196

, “funcionalidade, otimização, 

celeridade, esses são os pilares que sustentam as reformas processuais nos últimos tempos, 

sem haver a preocupação em legitimar todo esse processo que, diante da sua magnitude e do 

impacto ao jurisdicionado, deveria ser amadurecido por meio de um processo legislativo 

realmente democrático”. 

E acrescenta, ainda, que: 

No sistema brasileiro, costuma-se trabalhar com a eficiência quantitativa, impondo-se uma visão 

neoliberal de alta produtividade de decisões e de uniformização superficial dos entendimentos dos 
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tribunais, mesmo que isso ocorra antes de um exaustivo debate em torno das questões postas no processo, 

com a finalidade de aumentar a estatística da solução dos casos
197

. 

As reformas propostas, alinhadas a esse ideal neoliberal, buscaram uma padronização 

das concepções de Judiciário e de Justiça, segundo as recomendações do Banco Mundial, o 

qual sob o argumento de aprimorar a prestação jurisdicional, sob o ponto de vista da 

segurança e eficiência, indicou como valores a serem perseguidos: a) previsibilidade nas 

decisões; b) independência; c) eficiência; d) transparência; e) credibilidade; f) proteção à 

propriedade privada; g) respeito aos contratos; etc. 

Assim, observa-se no Poder Judiciário brasileiro claramente o implemento de metas de 

caráter político comprometidas, exclusivamente, com o aumento da produtividade decisória, o 

que redunda na imposição de padrões de eficiência ao procedimento e ao próprio processo de 

decisão acerca dos conflitos, que compromete o caráter de atividade-meio por ele 

desempenhada, onde se assume como escopo a solução dos problemas do próprio sistema e o 

resgate de sua legitimidade social perdida na crise
198

. 

Por fim, como bem observou MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA, “a celeridade processual 

legítima, seria aquela que considera os demais princípios constitucionais, sobretudo o 

contraditório participativo, dentro de um espaço suficiente para a implementação da 

participação de todos os envolvidos, e não a celeridade que termina o mais rápido possível 

numa dimensão meramente estatística”
199

. 

O mesmo se observa no âmbito do Poder Executivo, sendo a MP 881/2019 (MP da 

Liberdade Econômica) um exemplo de alteração legislativa implementada sem a devida 

observância do processo legislativo cabível para alteração do Código Civil, cujo mote foi 

“estabelecer garantias de livre mercado, conforme determina o artigo 170 da Constituição 

Federal”
200

. 

Não se pode negar que a Medida Provisória traz propostas importantes para a sociedade 

brasileira, em especial no que tange à redução de burocracias para o estabelecimento de 

negócios no Brasil. Entretanto, alterar dispositivos da codificação privada, sem que exista 
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qualquer urgência em tais modificações e sem a observância do devido processo legislativo 

democrático, precedido de ampla discussão da sociedade, confirma a agenda política 

neoliberal, comprometida tão somente com a eficiência, funcionalidade, produtividade, etc, 

sem o respeito aos princípios constitucionais que regem as relações sociais. 

3.2. A desconsideração da personalidade jurídica no Processo Civil brasileiro 

anterior ao CPC de 2015 

Os meios acolhidos pelos Tribunais pátrios e sugeridos pela doutrina para a 

desconsideração da personalidade jurídica, antes das alterações trazidas pelo Código de 

Processo Civil de 2015, podem ser restringidos às seguintes vertentes: a que apontava a 

necessidade de processo autônomo para essa finalidade e a que entendia que a 

desconsideração poderia ser decretada incidentalmente. 

O principal argumento a sustentar a necessidade de processo autônomo era que somente 

este seria apto a preservar as garantias constitucionais do processo e, ao mesmo tempo, formar 

o título executivo em relação a quem se pretendia atingir com a desconsideração da 

personalidade jurídica da devedora. 

Isto porque, segundo tal corrente doutrinária, somente mediante a propositura de ação 

de conhecimento para se pleitear a desconsideração – assegurados contraditório e ampla 

defesa quanto aos requisitos materiais da disregard – forma-se título executivo a respaldar a 

sujeição patrimonial dos sócios
201

. Invoca a aludida vertente as garantias do devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa, concluindo ser vedada a sujeição patrimonial de terceiro à 

relação processual, pois importaria em afronta aos limites subjetivos do título executivo. 

A exigência da propositura de ação própria, entretanto, desprestigia outras garantias 

constitucionais, como a efetividade (art. 5º, XXXV CF) e a duração razoável do processo (art. 

5º, LXXVIII CF). Especialmente quando a demanda “principal” (proposta em face da pessoa 

jurídica ou da pessoa física na desconsideração inversa) já esteja em fase avançada quando do 

surgimento dos elementos à invocação da desconsideração
202

, a necessidade de propositura de 
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nova ação de conhecimento em face dos sócios ou da pessoa jurídica representaria via 

processual excessivamente morosa e custosa, postergando o alcance da tutela jurisdicional. 

Dentre os defensores da tese segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica 

só poderia ser pleiteada por meio de ação própria está FÁBIO ULHOA COELHO
203

, o qual 

defendia que: 

(...) qualquer que seja o pressuposto adotado para desconsideração, isso não altera em nada a discussão 

dos aspectos processuais da aplicação da teoria. Quer dizer, será sempre inafastável a exigência de 

processo de conhecimento de que participe, no pólo passivo, aquele cuja responsabilização se pretende, 

seja para demonstrar sua conduta fraudulenta (se prestigiada a formulação maior da teoria), seja para 

condená-lo, tendo em vista a insolvabilidade da pessoa jurídica (quando adotada a teoria menor). 

Por outro lado, filiado à corrente partidária da possibilidade de se utilizar a 

desconsideração de forma incidental OTÁVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO assevera que: 

Para alguns a desconsideração não precisaria ser obtida em processo autônomo, podendo ser pleiteada no 

próprio processo de execução. Consoante expunham, não havendo nomeação de bens à penhora pelo 

devedor ou nomeando ele bens em quantidade insuficiente, ao invés de se requerer a declaração de 

falência da sociedade, na presença dos pressupostos que autorizariam a aplicação da desconsideração, 

poder-se-ia pedir diretamente a penhora dos bens do sócio ou da sociedade, em caso de desconsideração 

inversa. 

É preciso ter em mente que a desconsideração da personalidade jurídica com fins de se 

atribuir responsabilidade a um terceiro sem sua prévia manifestação, postergando-se o 

contraditório (com sua inversão), por meio de cognição superficial, viola as garantias 

constitucionais do processo (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), pelo que 

deve haver um limite à proeminência dos interesses do credor. 

CANDIDO RANGEL DINAMARCO sustenta que a situação acima descrita implicaria em 

ausência de contraditório e execução sem título, pois não estando o terceiro incluso em 

nenhuma das situações listadas no art. 779 do CPC não seria viável a sua inclusão direta no 

pólo passivo da execução. Para tanto, “algum pronunciamento judicial há de ser emitido 

previamente, mediante instrução razoável, com vistas ao possível reconhecimento da 

legitimidade passiva do terceiro e, mediante isso, a estender a ele a eficácia do título 

executivo”
204

. 
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Para o jurista paulista, tal prática importaria em absoluta presunção de prática de fraude, 

além de inversão do ônus da prova, uma vez que transfere-se ao terceiro que teve o 

patrimônio constrito através da aplicação da disregard o ônus de provar que não está a agir 

com fraude, ônus este que, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, é do credor
205

. 

Sobre o tema GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
206

, em obra publicada sob sua 

coordenação no ano de 2009, já lecionava que: 

O devido processo legal representa garantia fundamental de extrema importância para os cidadãos, 

abrangendo o direito ao procedimento adequado que deve ser conduzido sob o influxo dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, surgem as três alternativas quanto ao momento 

processual para a aplicação da teoria da desconsideração: a) a desconsideração aplicada por mera decisão 

na execução; b) a desconsideração como demanda autônoma através do processo de conhecimento; c) a 

desconsideração como incidente na execução. 

Em se admitindo a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica por simples decisão 

na fase de execução, uma vez constatada sua insolvabilidade, com a determinação de penhora ou arresto 

de bens pertencentes ao sócio ou administrador (e não à pessoa jurídica devedora), estar-se-ia 

encampando a teoria menor da desconsideração, além de haver afronta ao devido processo legal, 

admitindo-se apenas a propositura dos embargos à execução ou dos embargos de terceiro, além de 

possível recurso de agravo de instrumento. 

Entretanto, como bem ressaltou o referido autor, “a desconsideração pode, ainda, ser 

aplicada como incidente na execução. Cuida-se de incidente no curso do processo, 

resguardando o devido processo legal em defesa da segurança jurídica, sem desrespeitar, da 

mesma forma, os princípios processuais da celeridade e instrumentalidade”
207

. 

Por certo, sob pena de imprimir frontal violação aos incisos LIV e LV do artigo 5
o
 da 

Constituição Federal, é vedada a simples penhora dos bens de terceiro, relegando-se a defesa 

à posteriori, através de embargos. A decisão quanto à desconsideração demanda a instauração 

de incidente cognitivo, no qual é assegurada a participação efetiva dos potenciais atingidos 

pela medida na formação da convicção do juízo. 

Pontue-se que o expediente aventado não representa violação ao princípio da nulla 

executio sine titulo, porquanto o incidente cognitivo terá o condão de integrar os sócios à 

relação processual e, caso deferida a desconsideração, estender-lhes a eficácia do título 

executivo. 
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Também não pode ser considerado óbice à desconsideração incidental o princípio da 

estabilização da demanda, o qual, consistindo em vetor de garantia do devido processo legal 

(no sentido de ordenação formal do processo) e do contraditório, admite mitigações, desde 

que respeitados os valores que o informam
208

. 

Com efeito, PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI
209

 esclarece que: 

(...) o ingresso do sócio na demanda mesmo já estabilizada – seja na fase cognitiva ou executiva – é um 

meio que contribui para a satisfação do direito material e não cabe ao processo obstar essa eficiência, 

desde que respeitado o contraditório e normas inerentes ao due process of law. Seja porque a 

desconsideração da personalidade jurídica é umas das hipóteses permitidas em lei à regra da estabilização 

da demanda, seja porque é perfeitamente possível a convivência harmônica da desconsideração com esse 

fenômeno da estabilização, o que é acompanhado pela posição jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Trata-se de solução que, à luz de um juízo de proporcionalidade, bem equaciona os 

princípios constitucionais-processuais colidentes, prestigiando a efetividade e a duração 

razoável do processo sem mitigar o efetivo contraditório, plenamente assegurado em sede de 

incidente cognitivo (prévio à desconsideração). Não por outra razão foi a linha adotada pelo 

Novo Código de Processo Civil. 

De toda sorte, a ausência de procedimento específico no ordenamento brasileiro para 

que fosse realizada a desconsideração da personalidade jurídica tinha como resultado a 

aplicação casuística da teoria, o que gerava obstáculos e prejuízos de diferentes ordens, como 

a dificuldade à própria satisfação do crédito e, principalmente, a privação de bens de terceiros 

sem a correta observância do devido processo legal, em especial, do contraditório. 

Destarte, a jurisprudência do STJ, inclusive, chancelava tal situação, reputando 

dispensável a citação dos sócios antes da desconsideração, ora entendendo que a citação da 

pessoa jurídica afastaria tal necessidade, ora entendendo que bastava a defesa a 

posteriori.
210,211
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Os problemas gerados pela falta de regulamentação específica eram tão sensíveis que a 

matéria foi objeto de um projeto de lei específico proposto junto à Câmara dos Deputados – 

Projeto de Lei n. 3.401/2008. A proposta tramita no Senado Federal sob o n. 69/2004, porém, 

com o CPC/2015, resta evidente a perda de seu objeto. 

3.3. Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Eficiência no 

Código de Processo Civil de 2015 

O estudo do Direito Processual tem caminhado para enxergar o processo não somente 

como um meio, mas como um instrumento para a concretização de direitos constitucionais, 

mediante a participação efetiva e democrática, em um procedimento pautado pelo 

contraditório participativo e colaborativo que legitima a atuação do Poder Judiciário na 

entrega da tutela jurisdicional, de forma que o Estado seja um agente apto a transformar a 

sociedade
212

. 

Nas palavras de CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA “se o processo, na sua 

condição de autêntica ferramenta de natureza pública indispensável para a realização da 

justiça e da pacificação social, não pode ser compreendido como mera técnica mas, sim, como 

instrumento de realização de valores e especialmente de valores constitucionais, impõe-se 

considerá-lo como direito constitucional aplicado”
213

. 

CHRISTIAN GARCIA VIEIRA assevera que: 

Essa tendência mais democrática do processo certamente jogou luzes sobre o processo legislativo do 

CPC/15. Com ele sobreveio uma de suas grandes inovações, consistente na aplicação de um novo 

formalismo, adequado às diretrizes de um processo democrático e, ao mesmo tempo, preocupado em 

evitar que normas processuais possam ser interpretadas em dissonância com o modelo constitucional de 

processo
214

. 

                                                                                                                                                         
2. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a 

indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, mediante o cotejo dos 

fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial 

existente (arts.541 do CPC e 255 do RISTJ). 
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A teoria do processo justo – denominada na Itália de giusto processo e na Common Law 

de fair trial ou due process of law – teve surgimento recente. A partir do movimento de 

constitucionalização do processo emergido após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

houve a necessidade de superação de uma visão estritamente formal de devido processo legal, 

mediante a sua substituição por uma ótica material de justiça processual
215

. 

Conforme leciona MARCELO VEIGA FRANCO
216

: 

É nesse contexto que o modelo constitucional do processo ganha relevância na medida em que consolida 

a ideia do processo como uma garantia fundamental constitucional que possibilita a tutela da Constituição 

e dos direitos fundamentais. Ao assumir a condição de garantia, o processo se transforma em um 

instrumento técnico-jurídico destinado a converter um direito puramente reconhecido in abstracto em um 

direito efetivamente protegido in concreto, e, assim, suscetível de plena reparação quando ameaçado ou 

violado. 

Dentro dessa abordagem, o processo justo visa a suplantar uma visão formal e 

desgastada de devido processo legal, a qual trata o processo como um repositório de 

formalidades e ritualismos. O justo processo representa o devido processo legal dinâmico, isto 

é, um modelo de processo que pretende alcançar a tutela jurisdicional legítima, efetiva, 

adequada e, sobretudo, justa, no sentido de concretizar as garantias processuais 

constitucionais. 

O princípio do devido processo legal é considerado fundamental para o Direito 

Processual Civil, sendo a base sobre a qual todos os outros se sustentam e objeto de expressa 

previsão constitucional, em seu art. 5
o
, LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal”. 

HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO observa que, sob o aspecto processual, o 

princípio do devido processo legal representa: 

Um conjunto de garantias constitucionais (ou núcleo central da maioria das garantias processuais) 

destinadas a assegurar às partes a participação, com o exercício de suas faculdades e poderes processuais, 

bem como a legitimidade do exercício da jurisdição. Decorrem dele outros importantes princípios 
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 Humberto Theodoro Junior ensina que “na segunda metade do século XX, o direito processual passou por 

uma significativa evolução, decorrente do ideário dos direitos humanos incrementado pelo Estado Democrático 

de Direito, emergido do pós Segunda Guerra Mundial. O pleno e efetivo acesso à Justiça granjeou o status de 

direito fundamental e em torno dele se deu a passagem do direito ao devido processo legal para a garantia 

constitucional do processo justo. Os numerosos princípios do processo, com isso, foram também alçados ao nível 

de direitos fundamentais, para que, em seu conjunto, se tornasse possível visualizar aquilo que na ordem 

constitucional se haveria de entender como processo justo”. THEODORO JUNIOR, Humberto. A garantia 

constitucional do duplo grau de jurisdição. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 12. 
216

 FRANCO, Marcelo Veiga. Dimensão Dinâmica do Contraditório, Fundamentação Decisória e Conotação 

Ética do Processo Justo: Breve Reflexão sobre o Art. 489, §1
o
, IV, do Novo CPC. Revista de Processo – 

REPRO, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, v. 247, p. 105-136, set. 2015. 
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processuais como o princípio do contraditório, o da ampla defesa e o da duração razoável do processo, 

também consagrados em sede constitucional
217

. 

Por sua vez, NELSON NERY JUNIOR resume que a cláusula geral do devido processo 

legal
218

 nada mais é do que “a possibilidade efetiva de a parte ter acesso à justiça, deduzindo 

pretensão e defendendo-se do modo mais amplo possível, isto é, de ter his day in Court, na 

denominação genérica da Suprema Corte dos Estados Unidos”
219

. 

Já o princípio do contraditório é derivado do princípio do due process of law 

contemplado na Constituição Federal. De acordo com o referido princípio “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (CF art. 5
o
, LV). 

O artigo 9
o
 do CPC determina que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida”
220

 e o artigo 10 do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que 

“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 

qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício”. 

As garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa 

encontram-se necessariamente interligadas, consistindo a função precípua da ordenação 

formal do processo em orientar seu desenvolvimento de forma dialógica, assegurando aos 

potenciais atingidos pela eficácia da tutela jurisdicional o efetivo poder de influência na 

formação da convicção do juízo
221

. 

                                                 
217

 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. São Paulo: 

Saraiva, 2019. p. 83. 
218

 Aduz, ainda, Nelson Nery Jr. Que “o devido processo (processo justo) pressupõe a incidência da isonomia; do 

contraditório, do direito à prova; da igualdade de armas; da motivação das decisões administrativas e judiciais; 

do direito ao silêncio; do direito de não produzir prova contra si mesmo e de não se autoincriminar; do direito de 

estar presente em todos os atos do processo, da presunção de inocência; do direito de duplo grau de jurisdição no 

processo penal; do direito à publicidade dos atos processuais; do direito à duração razoável do processo; do 

direito ao julgador administrativo e ao acusador e juiz natural; do direito a juiz e tribunal independentes e 

imparciais; do direito de ser comunicado previamente dos atos do juízo, inclusive sobre as questões que o juiz 

deva decidir ex officio, entre outros derivados da procedural due process clause”. NERY JUNIOR, Nelson. 

Princípios do processo civil na Constituição Federal. 13ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 122-

123. 
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 Ibid., p. 118. 
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 Respeitadas as exceções previstas no parágrafo único do referido dispositivo. 
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 ÁLVARO OLIVEIRA, Carlos Alberto. Do formalismo no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 113-

114. 
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Inconcebível pensar em devido processo sem a asseguração do contraditório efetivo ou 

participativo, leitura atual do contraditório
222

, que congrega a garantia da ampla defesa (“o 

direito de defender-se provando”)
223

. 

Segundo o mesmo NELSON NERY JUNIOR, “por contraditório deve entender-se, de um 

lado, a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo 

às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhes são 

desfavoráveis”
224

. 

HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO pontua que: 

Esse princípio impõe que, ao longo do procedimento, seja observado verdadeiro diálogo, com 

participação das partes, que é a garantia não apenas de ter ciência de todos os atos processuais, mas de ser 

ouvido, possibilitando a influência na decisão. Desse modo, permite que as partes, assim como eventuais 

interessados, participem ativamente da formação do convencimento do juiz, influindo, por conseguinte, 

no resultado do processo. Trata-se do binômio: a) informação – a regra é ser informado dos atos do juiz e 

da contraparte; e b) possibilidade de manifestação – abertura de prazo para se pronunciar quanto ao 

alegado pela contraparte
225

. 

Nesse cenário, o CPC de 2015 estruturou-se numa nova compreensão do processo civil, 

preocupado em sintonizar as regras legais com os princípios constitucionais; optou-se, assim, 

por um “modelo constitucional de processo próprio ao Estado Democrático de Direito”, e o 

modo de atuar desse Estado deve ser pautado pelo respeito ao trinômio vida, liberdade e 

propriedade, mediante a utilização de “procedimentos democráticos e expostos ao 

contraditório, como o uso de precedentes ou o incidente de demandas repetitivas”
226,227

. 
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 “Nos dias atuais, por força do dever de colaboração, o contraditório ganhou mais elastério, deixando de ser 

apenas o binômio ‘informação-reação’, para converter-se no trinômio ‘informação-reação-diálogo’, pretendendo-
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analise e leve em consideração as alegações e provas por elas produzidas”. NUNES, Gustavo Henrique 

Schneider. Processo civil democrático, contraditório e novo Código de Processo Civil. In: ALVIM, Teresa 
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 NERY JUNIOR, 2017, p. 137. 
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 PINHO, 2019, p. 87. 
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 THEODORO JUNIOR, Humberto et al. Novo CPC – Fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. p. 19. 
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 Para Leonardo Greco, o contraditório é consequência do princípio político da participação democrática e 

pressupõe:  

a) audiência bilateral: adequada e tempestiva notificação do ajuizamento da causa e de todos os atos processuais 

através de comunicações preferencialmente reais, bem como ampla possibilidade de impugnar e contrariar os 

atos dos demais sujeitos, de modo que nenhuma questão seja decidida sem essa prévia audiência das partes; 

b) direito de apresentar alegações, propor e produzir provas, participar da produção das provas requeridas pelo 

adversário ou determinadas de ofício pelo juiz e exigir a adoção de todas as providências que possam ter 
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Seguindo essa mesma linha de raciocínio, pertinente a colocação de ARTUR CÉSAR DE 

SOUZA
228

, no sentido de que: 

A inserção do contraditório ao longo de todo o arco do procedimento é inerente ao adágio ‘da discussão 

nasce a luz’, pois só a audição de ambas as partes interessadas no pleito e a possibilidade que a 

Constituição Federal lhes confere de controlarem o modo de decisão dos órgãos jurisdicionais permitirão 

que a verdade processual seja o fio condutor do acautelamento dos interesses das partes. Na realidade, 

está-se diante de um pressuposto de existência do próprio processo jurisdicional. 

A nova concepção da ciência processual civil faz com que se considere esta disciplina não somente como 

um conjunto de normas destinadas a regular um método para a solução dos conflitos, mas principalmente 

como um importante lugar de valores autônomos. 

O valor representado pela garantia do contraditório e da defesa é um valor em si próprio, e não somente 

porque um procedimento que realiza esta garantia é mais adequado ou mais oportuno para a solução dos 

conflitos. Nisso deriva que a lei processual ordinária não pode mais ser considerada somente do ponto de 

vista da funcionalidade (técnica) do procedimento que essa prevê, uma vez que as garantias 

constitucionais se impõem como parâmetros para a configuração da disciplina jurídica do processo. Em 

outras palavras, o legislador ordinário não tem a discricionariedade de modelar esta disciplina em valer-se 

das garantias constitucionais. 

Essa nova leitura do ‘processo civil constitucional’ também explica a técnica legislativa 

utilizada pelos autores do Projeto do Código de Processo Civil ao elencar nos artigos 1
o
 ao 12 

as normas fundamentais norteadoras do processo civil, que devem servir para interpretar as 

demais normas processuais. 

Destarte, verifica-se da exposição de motivos do Código de Processo Civil, como sendo 

um dos objetivos da nova norma adjetiva. 

A necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à Constituição Federal da 

República, o que fez com que se incluíssem no Código, expressamente, princípios constitucionais, na sua 

versão processual. Por outro lado, muitas regras foram concebidas, dando concreção a princípios 

constitucionais, como, por exemplo, as que preveem um procedimento, com contraditório e produção de 

provas, prévio à decisão que desconsidera a personalidade jurídica, em sua versão tradicional, ou “às 

avessas”
229

. 

                                                                                                                                                         
utilidade na defesa dos seus interesses, de acordo com as circunstâncias da causa e as imposições do direito 

material; 

c) congruidade dos prazos: os prazos para a prática dos atos processuais, apesar da brevidade, devem ser 

suficientes, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, para a prática de cada ato da parte com efetivo 

proveito para a sua defesa; 

d) contraditório eficaz é sempre prévio, anterior a qualquer decisão, devendo a sua postergação ser excepcional e 

fundamentada na convicção firme da existência do direito do requerente e na cuidadosa ponderação dos 

interesses em jogo e dos riscos da antecipação ou da postergação da decisão;  

e) o contraditório participativo pressupõe que todos os contrainteressados tenham o direito de intervir no 

processo e exercer amplamente as prerrogativas inerentes ao direito de defesa e que preservem o direito de 

discutir os efeitos da sentença que tenha sido produzida e a sua plena participação. GRECO, Leonardo. Tutela 

jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. In: O processo: estudos e pareceres. São Paulo: 

DPJ, 2006 apud PINHO, 2019, p. 88. 
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229

 BRASIL. Senado Federal. Código de Processo Civil. exposição de motivos. Disponível em: 
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O princípio da eficiência, por sua vez, observa-se desde a Constituição da República, 

onde tanto o artigo 5
o
, inciso LIV, como o artigo 37, caput já previam a eficiência como 

parâmetro a ser observado nos serviços prestados pelo Estado, sendo certo que a doutrina, 

antes mesmo do advento do CPC de 2015, já defendia a aplicação do art. 37 da CRFB 

também ao Poder Judiciário, na medida em que o processo judicial, como forma de solução de 

conflitos, está contido no espectro de relações do jurisdicionado com o Estado. 

No plano processual, a exigência da eficiência pode ser extraída do devido processo 

legal
230

, vez que “é difícil conceber como devido um processo ineficiente”
231

, sendo certo que 

tal garantia, na lição de MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES E JOSÉ ROBERTO SOTERO 

DE MELLO PORTO, “funciona como autêntica cláusula geral processual, ostentando caráter de 

sobreprincípio, ao albergar diversas implicações para que a marcha processual atenda os 

moldes constitucionais”
232

. 

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 a eficiência passou a constar 

expressamente nas normas fundamentais do processo civil. Da leitura do artigo 8
o
 do Código 

de Processo Civil
233

, é notável a preocupação do legislador em reiterar os princípios da 

dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e 

eficiência. Referido dispositivo “estabelece as diretrizes que devem guiar o magistrado na 

interpretação – e, consequentemente, na aplicação do ordenamento jurídico em cada caso 

concreto que lhe é submetido para análise e decisão”
234

. 
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 O devido processo legal conduz a um processo adequado e eficiente. Não basta o processo ser eficaz e 
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Por aplicação do ordenamento jurídico, sustentam MARCO ANTONIO DOS SANTOS 

RODRIGUES E JOSÉ ROBERTO SOTERO DE MELLO PORTO que: 

O legislador entendeu duas atividades. A primeira, de julgar propriamente, encerrando a lide substantiva, 

buscando que a resposta jurisdicional seja a mais produtiva possível, com o menor prejuízo para a parte 

sucumbente. A segunda, de conduzir o processo, construindo a comunidade cooperativa entre todos os 

atores processuais, realizando os atos eficazes e se privando da prática de outros, que somente tornariam 

mais custosa (em sentido amplo) a marcha procedimental, consagrando uma perspectiva instrumental do 

processo civil. 

Prosseguem os referidos autores para constatar ser a eficiência a qualidade da atividade 

jurisdicional, a qual “atinge suas finalidades (tratando-se do processo, constitucionais) com a 

maior produtividade e qualidade, mediante o mínimo possível e razoável esforço (aí incluídos 

os custos de todas as naturezas)”. 

No que tange especificamente ao incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, a abordagem dos princípios do devido processo legal, contraditório e eficiência faz-

se pertinente na medida em que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi 

concebida para evitar a perpetuação de fraudes realizadas por meio da manipulação da pessoa 

jurídica. 

Assim, o Judiciário tem um importante papel no combate a tais fraudes, na medida em 

que deve ser eficiente sem abrir mão do devido processo legal e do contraditório, promovendo 

a pacificação social e a justiça. 

3.4. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC 

As técnicas de desconsideração da personalidade jurídica têm como efeito a 

modificação da responsabilidade patrimonial, acarretando a sujeição do patrimônio de 

terceiros à relação processual pelo débito originalmente imputado à pessoa jurídica (ou ao 

sócio, na desconsideração inversa). 

O grande desafio à efetivação processual do expediente é sua compatibilização às 

garantias constitucionais relacionadas ao devido processo, pelo que a inserção da teoria da 

disregard no Novo Código de Processo Civil, encerrou a lacuna existente até então na 

vigência do Código de 1973, através da criação do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (artigos 133 à 137
235

). 
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 Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do 

Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 
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Tem a nova legislação processual o condão de conferir segurança jurídica ao 

desenvolvimento processual da desconsideração, bem como de conformá-la aos ditames do 

processo justo. 

Neste sentido, aduz HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO que “o intuito de 

conformação da ordenação processual aos valores e princípios constitucionais, cuja eficácia 

irradiante informa todo o ordenamento jurídico, permeou a elaboração do NCPC. Sob a égide 

do Estado Democrático de Direito, o processo deve ser vislumbrado como instrumento, 

dialogicamente estruturado, de efetivação da ordem constitucional”
236

. 

O primeiro ponto a se observar sobre o incidente previsto no CPC é o fato de encampar 

a vertente doutrinária e jurisprudencial, atualmente dominante, pela admissão da efetivação 

incidental da desconsideração, ou seja, no curso do processo originalmente direcionado à 

pessoa jurídica (ou pessoa física na desconsideração inversa), prescindindo-se da propositura 

de ação de conhecimento para a superação da eficácia da personificação societária. 

Consoante o novo regramento, a instauração do incidente (de notado cunho cognitivo) 

pode-se dar no curso das fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, sendo 

imperiosa a citação do terceiro, inserindo-o na relação processual acerca da aplicação da 

desconsideração. 

Topologicamente, integra o incidente o título da intervenção de terceiros, indicando a 

opção pela sujeição patrimonial do sócio apenas após sua integração à relação processual, 

sendo-lhe assegurado o efetivo poder de influência na prestação jurisdicional. 

                                                                                                                                                         
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. 

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no 

cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. 

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na 

petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. 

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração 

da personalidade jurídica. 

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. 

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. 

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de 

execução, será ineficaz em relação ao requerente. 
236

 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Os Princípios e as Garantias Fundamentais no Projeto de Código de 

Processo Civil: breves considerações acerca dos artigos 1º a 11 do PLS 166/10. Revista Eletrônica de Direito 

Processual, Rio de Janeiro: UERJ, a. 4, v. 6, p. 49-92, jul./dez. 2010. 
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Observe-se também que o Novo Código não afasta a possibilidade de formulação do 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica através de ação de conhecimento, em 

que já traz a petição inicial o pedido de desconsideração, acompanhado de sua causa petendi e 

da demonstração de ocorrência dos pressupostos materiais à disregard. 

Nessa hipótese, é dispensada a instauração do incidente (art. 134, §2º CPC), uma vez 

que os potenciais atingidos pela medida já serão citados ab initio, participando da relação 

processual consoante as regras do procedimento comum (cfr. artigos 318 e seguintes do 

CPC)
237

. O processamento da desconsideração nesses moldes seguirá as mesmas disposições 

aplicáveis ao incidente, com exceção de que o feito não será suspenso. Ambas as lides 

tramitarão simultaneamente
238

. 

Conforme leciona OTÁVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO
239

: 

Se pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica ainda na fase de conhecimento do processo, 

resultará que o pedido de desconsideração deve ser cumulado ao pedido de condenação da pessoa jurídica 

e, embora não haja previsão expressa, acreditamos que deverá ser decidido na mesma sentença em que for 

apreciada a pretensão que se dirige em face da sociedade. Não havendo especificação, nada obsta a que a 

regular fase de instrução seja a mesma para ambas as pretensões, não obstante o fato de incidirem sobre 

pontos diversos. Não vislumbramos, nessa hipótese, prejuízo ao devido processo legal, porque terão as 

partes oportunidades para influenciar no resultado do processo antes que se passe à fase de execução. 

No entanto, se a desconsideração da personalidade jurídica for pleiteada na inicial do 

processo de execução, considerando que o parágrafo 2
o
 do art. 134 do CPC não excepciona tal 

hipótese e que o processo não será suspenso, uma vez realizada a citação, haverá a fase de 

constrição de bens do devedor, e não há “previsão que exclua a possibilidade de atos de 

agressão ao patrimônio do possível responsável secundário até que seja julgada a pretensão de 

desconsideração ...”
240

. 

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
241

 ressalta que: 

Se desde o início do processo de execução fundada em título executivo extrajudicial o exequente já tem 

notícia acerca da existência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, não tem 

sentido impedir que na petição inicial haja um capítulo próprio para tratar da desconsideração da 
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personalidade jurídica com o requerimento de citação do sócio, administrador ou pessoa jurídica cuja 

personalidade se pretende desconsiderar. 

Entretanto, OTÁVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO chama a atenção para a possível 

violação aos princípios constitucionais processuais decorrentes da interpretação literal do 

parágrafo 2
o
 do artigo 134 do CPC, na medida em que: 

Por defeito de redação, sequer há previsão a respeito do contraditório que há de se instaurar quando for 

requerida a desconsideração da personalidade com a inicial do processo de execução de título 

extrajudicial. 

A preocupação não é exagerada, porque o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que a 

desconsideração pode ser pleiteada em qualquer fase do processo, inclusive na execução por título 

extrajudicial, e não prevê oportunidade para discussão da matéria quando ela for requerida com a inicial 

da execução de título extrajudicial, podendo abrir margem à interpretação no sentido de que a 

oportunidade de defesa ficará postergada em relação aos atos de constrição, como ocorre normalmente no 

processo de execução
242

. 

Caberá à doutrina e, principalmente, à jurisprudência definir um caminho de 

interpretação adequado aos fundamentos e às garantias constitucionais do processo, posto que 

permitir a agressão ao patrimônio daquele a ser eventualmente atingido pela disregard na 

execução por título extrajudicial, sem o prévio contraditório, implica em inversão do ônus da 

prova sem previsão legal para tanto, além de afronta aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

Por fim, deixa-se de aprofundar o estudo da desconsideração da personalidade jurídica 

pleiteada na petição inicial
243

, posto se tratar de procedimento de ampla cognição, onde não 

somente os sócios e/ou administradores, além da pessoa jurídica, poderão figurar como 

demandados, mas também terceiros que de alguma forma tenham participado dos atos de 

fraude. Trata-se, assim, de demanda condenatória regular que poderá cumular, uma vez 

obedecidos os critérios legais, pedidos amplos e tendentes a abranger uma solução integral 

para a controvérsia. 

Portanto, o tema da efetivação da desconsideração através de ação de conhecimento 

escapa ao objeto do presente trabalho, concernente à realização incidental da disregard, 

através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
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3.5. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC 

de 2015: 

Conforme bem pontuou GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
244

, “o tratamento 

legal sobre o tema se insere claramente no movimento de constitucionalização do Direito 

Processual Civil e, por isso, não havia espaço para negar o cumprimento dos princípios e 

garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. 

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o 

incidente passou a ser tratado expressamente no Capítulo IV do Título III, que trata da 

intervenção de terceiros no processo (arts. 133 à 137), cujos artigos serão transcritos e 

comentados a seguir. 

3.5.1. Art. 133 – O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo. 

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica. 

Parte, na definição de CHIOVENDA é “aquele que demanda em seu próprio nome (ou em 

cujo nome é demandada) a atuação duma vontade da lei, e aquele em face de quem essa 

atuação é demandada”
245

, definição essa que foi ampliada por LIEBMAN ao afirmar que são 

partes “os sujeitos do contraditório perante o juiz”
246

. 

Por pedido da parte deve-se entender o pedido tanto do autor como do réu na demanda 

principal, na maioria das vezes, desde que detentor de crédito (ou obrigação de prestar) cuja 

satisfação se pretenda
247

. 

PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI sustenta que: 

O legitimado só poderá pedir a desconsideração quando ele tiver interesse jurídico, ou seja, quando o 

provimento a ser buscado lhe for útil. Somente, portanto, se a pessoa jurídica (ou o sócio, na 

desconsideração inversa) não tiver quantidade de patrimônio suficiente disponível é que haverá interesse 
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na desconsideração. Não basta o mero inadimplemento ou a mora (CC art. 394) para justificá-la, é 

necessário que haja insolvência, caracterizada como desequilíbrio econômico-financeiro negativo do 

devedor. Ou seja, é insolvente quem deve mais do que a somatória dos bens, como demonstra o art. 748 

do Código de Processo Civil
248

. 

Destarte, a amplitude do artigo 133 do CPC, o qual admite um conceito aberto de parte, 

permite que a lei acomode algumas situações práticas, como por exemplo a propositura da 

demanda incidental pelo síndico da massa falida
249

. 

Assim, aquele que tiver reconhecido na demanda principal o direito relativo à uma 

obrigação de prestar, via de regra, terá legitimidade para propositura da demanda incidental de 

desconsideração, o que traz a questão da delimitação da atuação do Ministério Público. 

Quanto à menção ao Ministério Público, há quem entenda abranger tanto a situação em 

que figurar como parte, como na função de custos legis, sendo certo que levanta maiores 

discussões doutrinárias a referência genérica a “parte”, a qual reproduz o art. 50 do Código 

Civil. 

CASSIO SCARPINELLA BUENO
250

, advoga no sentido de que “a referência ao Ministério 

Público justifica-se para aceitar sua legitimidade para o pedido mesmo quando atuar como 

custos legis, isto é, como ‘fiscal da ordem jurídica’”. 

Por sua vez, OTÁVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO
251

 sustenta que: 

Objetivando o emprego da desconsideração da personalidade jurídica à responsabilização patrimonial, 

estamos diante, evidentemente, de direitos disponíveis, que podem ou não representar algum reflexo de 

maior relevância para a sociedade; e, desta maneira, deve-se concluir que nem sempre terá o Ministério 

Público legitimidade ativa para pleiteá-la e que nem sempre deverá intervir no processo em que ela seja 

pretendida; mas, estando presente o interesse público em sua forma primária, obrigatória é a intervenção 

do Parquet, bem como legitimado estará para agir. 

A análise da legitimação ativa e da possibilidade de intervenção do Ministério Público, portanto, 

dependerá do caso concreto. Tendo a própria Constituição definido como atribuição do Parquet a tutela 

dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III), alçou à categoria de interesse público os interesses 

metaindividuais; e, nesse contexto, se o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica tiver em 

mira a tutela desses direitos, não há como negar legitimidade ao Ministério Público para propô-la ou 

mesmo seu dever de intervir no processo se a demanda for ajuizada por outro legitimado. 
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Entretanto, FLAVIO LUIZ YARSHELL enfatiza que “a única interpretação que se pode 

extrair do sistema é a de que essa legitimidade é restrita às hipóteses em que referida 

Instituição figura como autora da demanda”
252

, o que ocorre nos casos de ação civil pública, 

de improbidade administrativa e em outros para os quais o Ministério Público tenha 

legitimidade ativa, nos limites determinados pelo art. 129 da CRFB
253

. 

Sobre o tema o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o enunciado 123: “É 

desnecessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, no 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo nos casos em que deva intervir 

obrigatoriamente, previstos no art. 179”. 

Ainda no estudo do polo ativo da desconsideração, a doutrina majoritária entende que a 

normatização do incidente não deixa espaço à sua instauração de ofício pelo juiz, fazendo 

referência tão somente às partes e ao Ministério Público. 

Encampou o novo regramento processual, na linha do Código Civil, o posicionamento 

doutrinário majoritário, contrário à desconsideração ex officio. Entende-se que, representando 

a desconsideração um novo pedido, e cujo acolhimento acarreta modificação da sujeição 

processual passiva, sua realização por iniciativa do órgão jurisdicional importaria afronta ao 

princípio dispositivo, pondo em cheque, outrossim, a imparcialidade do juízo. 

Neste sentido, salienta CHRISTIAN GARCIA VIEIRA
254

 que: 

É a demanda que desencadeia e ativa o poder decisório do juiz (ato incoativo do processo) e não o 

contrário. Afinal, com a isolada exceção do inventário, que poderia ter início por determinação ex officio 

(ao menos sob a égide do CPC/73, art. 989 – sem correspondência expressa no CPC/15), nenhum 

processo no âmbito civil pode ser instaurado sem demanda da parte interessada (CPC – art. 2
o
). Sempre 

cabe ao autor atribuir limites ao seu pedido e o juízo não pode julgar fora desses limites nem do 

fundamento invocado (CPC – arts. 141, 490 e 492). 

(...). 

Há, ainda, um argumento adicional. De acordo com o parágrafo 4
o
 do art. 134 (CPC/15), a propositura da 

demanda de desconsideração está condicionada à demonstração dos requisitos legais que justificam a 

superação da personalidade jurídica. Disso exsurge, portanto, ser extremado admitir que o magistrado 

profira decisão que elenca os motivos de direito material que ensejariam a desconsideração (...) e, ato 

contínuo, ele mesmo julgar a presença desses requisitos. 

No entanto, na defesa de posição contrária, LUIZ GUILHERME MARINONI
255

 assevera que: 
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Embora o art. 133 conceda à parte ou ao Ministério Público a legitimidade para a instauração do 

incidente, ele também poderá ser deflagrado por iniciativa do juiz quando assim autorizar o direito 

material em que se funda a desconsideração. É o que ocorre em relação aos créditos trabalhistas. O art. 

878 da CLT autoriza que a execução seja deflagrada de ofício pelo juiz. Nesse caso, estando presentes os 

requisitos elencados no art. 2º, § 2º, da CLT, poderá o juiz instaurar o incidente de desconsideração. O 

fundamental, reitere-se, é que seja observado o contraditório prévio, oportunizando aos que serão 

atingidos pela medida a possibilidade de se manifestarem antes de sua prolatação. 

FLAVIO TARTUCE
256

 entende que “em alguns casos, de ordem pública, a desconsideração 

da personalidade jurídica de ofício é possível Cite-se, de início, as hipóteses envolvendo os 

consumidores, eis que, nos termos do art. 1 da Lei 8.078/1990, o Código de Defesa do 

Consumidor é norma de ordem pública e interesse social, envolvendo direitos fundamentais 

protegidos pelo art. 5 da Constituição Federal de 1988”. 

Referido autor defende, ainda, ser cabível a desconsideração de ofício também em casos 

de danos ambientais, diante da proteção “do Bem Ambiental, como bem difuso, retirada do 

art. 225 do Texto Maior”, e também em questões envolvendo corrupção, “por força da recente 

Lei 12.846/2013, de interesse coletivo inquestionável”
257

. 

Por fim, registre-se que o novo Código de Processo Civil expressamente reconhece e 

estabelece a possibilidade de se realizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

Não obstante a tese favorável à desconsideração inversa já fosse amplamente aceita pelo 

Poder Judiciário, a redação do referido diploma põe fim a qualquer eventual dúvida 

porventura existente quanto ao instituto. 

3.5.2. Art. 134 – O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 

fundada em título executivo extrajudicial. 

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para 

as anotações devidas. 

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade 

jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a 

pessoa jurídica. 

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. 
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§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais 

específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 

A crítica que se faz relativamente ao artigo supra, a par do que já fora analisado no item 

3.5, relativamente ao requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição 

inicial e às questões atinentes ao pedido de desconsideração na inicial da execução por título 

extrajudicial, diz respeito à menção apenas aos sócios da sociedade e não aos administradores, 

sendo certo que a doutrina é pacífica na defesa de uma interpretação extensiva para que sejam 

também incluídos. 

Há de se salientar que, para a instauração do incidente, necessário se faz a comprovação 

dos pressupostos materiais da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, os quais 

foram analisados no capítulo I, item 1.5 do presente trabalho. 

O pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos legais que autorizam a intervenção, sob pena de inépcia (ausência de causa de 

pedir, art. 330, § 1
o
, I, CPC), pelo que não bastam afirmações genéricas de que a parte 

pretende desconsiderar a personalidade jurídica em razão do “princípio da dignidade da 

pessoa humana” ou do “princípio da efetividade”. 

Salienta FREDIE DIDIER JR.
258

 que: 

Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os 

pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a 

prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o 

sujeito possa defender-se dessa acusação. 

3.5.3. Art. 135 – Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado 

para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 

Inicialmente, cumpre assinalar o acerto do novo CPC ao estabelecer que o demandado 

deverá ser previamente citado, posto que, conforme assevera CASSIO SCARPINELLA BUENO
259

, 

“a citação (e não mera intimação) dos sócios ou terceiros é indispensável, estabelecendo-se, 

de maneira incidental ao processo em curso, independentemente da fase que ele se encontre, o 

cabível contraditório sobre a existência, ou não, de fundamento para a desconsideração da 

personalidade jurídica pretendida”. 
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É possível compreender o intuito do novo diploma processual ao disciplinar o incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica. Diante de um cenário jurisprudencial que 

admitia a desconsideração incidental, porém à custa de recorrentes violações ao efetivo 

contraditório (como a postergação da defesa dos atingidos pela disregard após o deferimento 

da medida pelo juízo
260

), mostrou-se imperiosa a ordenação procedimental do expediente, 

conformando-a aos ditames do processo justo. 

Nessa linha, prevê o art. 135 do Novo Código a exigência de citação dos sócios, ou da 

pessoa jurídica (desconsideração inversa), conferindo aos mesmos a oportunidade de 

apresentação de defesa (no prazo de 15 dias) e a produção de provas. 

A inclusão do artigo supra assegura a observância aos princípios da ampla defesa e 

contraditório, sempre defendido pela doutrina processualista. Ademais, a citação é tida pela 

doutrina como o único meio formal de conceder ao demandado “a oportunidade de vir a juízo 

fazer valer seus direitos”
261

. 

Vale observar que o Anteprojeto do CPC/15 (Comissão de Juristas), em seu art. 64, 

previa citar o “sócio ou o terceiro e a pessoa jurídica”. A redação atual excluiu a necessidade 

de a pessoa jurídica integrar a demanda de desconsideração
262

, em caminho oposto ao que a 

jurisprudência vinha se posicionando. 

A presença compulsória da pessoa jurídica (ou da pessoa física na desconsideração 

inversa), segundo CHRISTIAN GARCIA VIEIRA “talvez pudesse contribuir para uma resolução 

integral da controvérsia, retirando a possibilidade de questionar provas e eventual decisão que 

lhe for desfavorável”
263

. 

A legitimidade passiva do incidente de desconsideração, por sua vez, corresponderá aos 

potenciais atingidos pela medida à luz da análise de direito material da eficácia da operação 
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desconsiderante
264

. É o direito material que ditará os exatos limites daqueles que poderão ser 

demandados em razão do pedido de desconsideração e é com base nele que o rol de 

legitimados poderá ser significativamente ampliado
265

. 

Repise-se que o Código de Processo Civil insere o incidente no título da intervenção de 

terceiros
266

, enunciando que, uma vez comprovada a ocorrência (através do incidente) dos 

pressupostos materiais à desconsideração, serão os sócios (ou a sociedade na hipótese inversa) 

atingidos pelos efeitos da disregard transportados ao polo passivo do processo. 

A doutrina se divide entre os que defendem a exclusão ou a permanência da pessoa 

jurídica (ou pessoa física na desconsideração inversa) no polo passivo do processo após a 

decisão pela desconsideração da personalidade jurídica
267

. Autores como PEDRO BIANCHI
268

 e 

ANDRE PAGANI DE SOUZA
269

 entendem que a pessoa jurídica não perde legitimidade passiva 

com a desconsideração, continuando com o status de parte. 

J. E. CARREIRA ALVIM defende que estar-se-á diante de um procedimento incidental 

com mais de um partícipe, e que a “hipótese se equipara à de litisconsortes com diferentes 

procuradores”, pelo que deverá se dar ciência ao sócio “na medida em que se pretende 

redirecionar o cumprimento da sentença contra ele”, e à sociedade, pois “sendo ela ré na ação, 

tem o mais legítimo interesse em alegar e provar que o insucesso dos negócios sociais foi 

mera decorrência dos riscos de mercado”
270

. 
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p. 75-77. 
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 BIANCHI, 2011, p. 111-114. 
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 PAGANI SOUZA, 2009, p. 128. 
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 ALVIM, J. E. Carreira. Intervenção de Terceiros no Novo CPC. Curitiba: Juruá Ed., 2017. p. 150. 



100 

 

HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO
271

, utilizando-se da teoria dos graus de 

desconsideração de MARÇAL JUSTEN FILHO, em que se divide o fenômeno, quanto à sua 

eficácia, em desconsideração máxima, média e mínima
272

, sustenta que: 

Em sede de desconsideração máxima, superada a aparente titularidade do débito pela sociedade e 

desvelado o sócio que através dela operava, somente sobre este recairá a responsabilidade patrimonial, 

passando a integrar, com exclusividade, o polo passivo. (...) E, destaque-se, somente serão atingidos pela 

desconsideração aqueles que atuaram em abuso da personalidade jurídica (diretamente ou que de alguma 

forma anuíram com o desvio), mesmo que não mais componham o corpo societário ao tempo da 

desconsideração
273

, restando salvaguardadas as minorias societárias (se não cientes do abuso) e os sócios 

manifestamente contrários aos atos (o que se comprova através das atas das assembleias)
274

. 

Já na desconsideração média, hipótese de mais difícil comprovação, as personalidades do(s) sócio(s) 

controlador(es) e da sociedade se confundem, razão pela qual ambos integrarão o polo passivo da relação 

processual, respondendo patrimonialmente de forma solidária pelo débito (já que meramente formal a 

distinção entre os patrimônios). 

Por sua vez, em sede de teoria menor/desconsideração mínima, a responsabilização dos sócios não tem 

lastro em conduta abusiva pessoalmente imputável, mas sim por se entender “que a posição de sócio 

implica uma obrigação de garantia ou que a ela é inerente um risco profissional”
275

. Logo, todos os 

membros do corpo societário a partir do momento em que configurada a insuficiência patrimonial da 

pessoa jurídica (o que pode incluir ex-sócios ao tempo da desconsideração) são passíveis de integração ao 

polo passivo, na qualidade de responsáveis subsidiários da sociedade (a qual permanecerá como ré). 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem firmado entendimento 

pela inclusão do sócio ou da pessoa jurídica (na hipótese de desconsideração inversa) no polo 
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 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; FONSECA, Marina Silva. Breves considerações sobre o incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica no CPC/2015. Disponível em:  

http://genjuridico.com.br/2016/01/19/o-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-do-novo-cpc/. 

Acesso em: 22 jun. 2019. 
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 “A nosso ver, a desconsideração consiste tanto na ignorância total do regime jurídico da personificação 

societária como em um abrandamento desse regime jurídico. Assim, a mais intensa manifestação do 

superamento da personalidade jurídica societária consiste na total ignorância da existência da pessoa jurídica, 

considerando-se os atos e as relações jurídicas como imputados diretamente a pessoa dos sócios (ou vice-

versa). Passa-se por cima da pessoa jurídica para alcançar-se direta e exclusivamente a pessoa do sócio. 

Chamaremos esse caso de desconsideração total (máxima). Pode-se considerar como manifestação de 

intensidade média da teoria a hipótese em que haja identificação entre sócio e sociedade. Vale dizer, não se 

ignora a existência da sociedade, mas se toma como se houvesse uma única e só pessoa – ou, mais 

precisamente, duas pessoas com posição jurídica idêntica, compartilhando dos mesmos deveres e 

responsabilidades. A essa hipótese denominamos desconsideração média. Por fim, a manifestação menos 

intensa da desconsideração reside na ignorância de um ângulo do regime jurídico personificatório. Isso se 

passa quando não se desconsidera a personificação societária nem a distinção entre sociedade e sócio – mas se 

considera que sócio ou sociedade (conforme o caso) têm uma responsabilidade subsidiária pelos efeitos dos atos 

praticados pela sociedade ou pelo sócio (respectivamente). Intitulamos o caso de desconsideração mínima”. 

JUSTEN FILHO, 1987, p. 61. 
273

 A sujeitabilidade de ex-sócios, em sede de teoria maior, foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no 

REsp nº 1.180.714/RJ, julgado em 05/04/2011, relator Min. Luis Felipe Salomão.  
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 Nessa linha o Enunciado nº 7 da I Jornada de Direito Civil: “Só se aplica a desconsideração da personalidade 
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hajam incorrido”.  
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 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Desconsideração da personalidade jurídica no Novo Código Civil. São 

Paulo: MP Editora, 2005. p. 136. 
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passivo da demanda, determinando a citação de todos os envolvidos, nos casos de incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica
276

. 

3.5.4. Art. 136 – Concluída a instrução, se necessária, o incidente será 

resolvido por decisão interlocutória. 

§ único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. 

Uma vez mais, faz-se mister trazer à baila a lição de CASSIO SCARPINELLA BUENO
277

 em 

obra dedicada ao novo Código de Processo Civil, onde esclarece que após: 

Produzidas as provas que se façam necessárias, o incidente é julgado por decisão interlocutória agravável 

de instrumento. A previsão está em consonância com a do inciso IV do art. 1.015. Sendo o incidente 

processado no âmbito dos Tribunais, esclarece o parágrafo único, a hipótese é de agravo interno (art. 

1.034), o que se harmoniza com a previsão do art. 932, VI, que reserva ao relator a competência 

(monocrática) para decidir o incidente aqui anotado, quando ele, o incidente, for instaurado 

originariamente perante o Tribunal. 

Somente ao cabo da fase instrutória, decidirá o juízo quanto à ocorrência dos 

pressupostos à desconsideração, deferindo-a ou não através de decisão interlocutória, nos 

termos do artigo 136 do CPC. 

Alinha-se o Código ao entendimento doutrinário majoritário, segundo o qual, para 

assegurar o contraditório efetivo, este deve se desenvolver previamente à decisão pela 

desconsideração e com ampla possibilidade de produção probatória a ambas as partes. 

Conforme aponta FREDIE DIDIER JR: 

Não se pode, na ânsia por uma efetividade do processo, atropelar garantias processuais conquistadas após 

séculos de estudos e conquistas. Imaginar a aplicação de uma teoria eminentemente excepcional, que 

inquina de fraudulenta a conduta deste ou daquele sócio, sem que se lhe dê a oportunidade de defesa – ou 
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 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
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CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA. Empresa executada que, vencida nos autos da ação de 

prestação de contras, não adimpliu o débito espontaneamente. Diligências realizadas pelo Oficial de Justiça que 

constataram a dissolução irregular da sociedade executada. Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica, relativa ao 

exercício de 2007, na qual não há movimentação financeira. Ordens judiciais de bloqueios dos ativos financeiros 

infrutíferas. Constituição da empresa Contact Consultoria em Recursos Humanos Ltda. com idêntico quadro 

societário, endereço e objeto social. Unidade gerencial, laboral e patrimonial. Fortes indícios de fraude através da 

confusão patrimonial com fins a obstar a satisfação do crédito perseguido, possibilitando a desconsideração da 

personalidade jurídica das sócias e da desconsideração inversa da personalidade jurídica da Contact Consultoria 

em Recursos Humanos Ltda. Abuso da personalidade jurídica. Evidenciada confusão patrimonial entre a pessoa 

jurídica e seus sócios, enquadrando-se a hipótese entre as situações excepcionais. Aplicação do disposto no art. 

50 do CC. Presença dos pressupostos legais. Princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Inclusão no polo 

passivo. Recurso a que se dá provimento”. RIO DE JANEIRO. TJRJ. Ag. de Instrumento 0038792-

33.2014.8.19.0000. 21ª C. Cível, Rel. Des. Andre Emilio Ribeiro Von Melentovytch, j. em 31/03/2015. 
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somente se lhe permita o contraditório eventual dos embargos à execução, com necessidade de prévia 

penhora, dos embargos de terceiro ou do recurso de terceiro – é afrontar princípios processuais básicos
278

. 

Isso resta claro da leitura do art. 795, §4º, do CPC/15
279

, o qual exige que se proceda a 

responsabilização patrimonial com base na teoria da disregard, mediante a instauração do 

incidente de desconsideração dos artigos 133 e seguintes do CPC (ressalvada a hipótese em 

que integrado o sócio/sociedade ab initio à relação processual, na já referida desconsideração 

através de ação de conhecimento). 

É certo que prevê o art. 674, §2º, III, do CPC o instrumento processual dos embargos de 

terceiro a “quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da 

personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte”, porém, nessa situação, “já está 

configurado o error in procedendo do órgão jurisdicional, servindo os embargos de terceiro à 

veiculação da nulidade processual”
280

. 

Tema relacionado às garantias do contraditório e ampla defesa no desenvolvimento 

processual da desconsideração é o ônus da prova quanto à presença dos requisitos 

autorizadores da medida. Em regra, seja com base no art. 373, I e II, da nova lei adjetiva, seja 

com lastro na presunção de boa fé, incumbirá àquele que provocou a instauração do incidente 

de desconsideração o ônus da prova quanto a seus requisitos. 

PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI
281

 assevera que: 

A regra de distribuição do ônus de prova disciplinada no Código de Processo Civil deixa claro que se 

trata de uma regra de interesse. Cabe então ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu direito 

e ao réu os fatos que, de algum modo, interfiram no direito alegado pelo demandante. Em suma, o ônus da 

prova é de quem se beneficia do reconhecimento do fato a ser provado, salvo exceções expressas em lei. 

(...). A desconsideração da personalidade jurídica gera um fato constitutivo do direito do credor, na 

medida em que gera a ele um direito de ver o patrimônio do sócio, como responsável, pela dívida 

inadimplida pela sociedade. Por isso o onus probandi é desse credor e não da pessoa jurídica ou do sócio. 

Esse raciocínio está em perfeita consonância com a regra de interesse trazida pelo art. 333 do Código de 

Processo Civil
282

 e não gera ilegítimas inversões do ônus da prova. Dinamarco chega a essa mesma 

conclusão, mas sempre trazendo a fraude no centro de sua justificativa. Assim é porque a fraude é um dos 

elementos que conduzem à desconsideração, e esse elemento sempre deve ser provado, jamais presumido. 
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Jus Podivm, 2007. p. 171-172.  
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 Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos 
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incidente previsto neste Código. 
280

 PINHO; FONSECA, Acesso em: 22 jun. 2019. 
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 BIANCHI, 2011, p. 149-150. 
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 Correspondente ao atual artigo 373 do CPC/2015. 
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Não obstante, tendo em vista a preocupação com o efetivo acesso à justiça – não se 

admitindo sua irrazoável restrição sob o argumento de observância do princípio dispositivo – 

preconiza-se a superação do modelo estático de distribuição do ônus da prova, com a 

admissão de sua repartição dinâmica pelo juízo
283

. 

No âmbito da disregard, observam COMPARATO e SALOMÃO FILHO “as dificuldades 

específicas que terceiros têm em tomar ciência de fatos internos à sociedade”
284

, razão pela 

qual se advoga a possibilidade de flexibilização da distribuição dos ônus probatórios, com 

fulcro na expressa previsão do §1º do art. 373
285

 do Código de Processo Civil, também em 

sede de incidente de desconsideração. 

Com efeito, conforme observam ALEXANDRE FLEXA, DANIEL MACEDO E FABRICIO 

BASTOS
286

 o modelo de distribuição do ônus da prova adotado pelo CPC/2015 é abrangente, 

no sentido de que não permite apenas a inversão do ônus, mas: 

Permite ao juiz, à luz dos detalhes da causa submetida à análise judicial, impor a produção da prova à 

parte que entender mais apta a cumprir o ônus. A dinamização do ônus da prova, no modelo adotado pelo 

CPC/2015, está em consonância com o princípio da cooperação entre as partes, previsto no art. 6º, do 

CPC/2015, segundo o qual ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si par que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, (...). Não se pode esquecer, todavia, que a aplicação da 

dinamização do ônus da prova é hipótese excepcional prevista no art. 373, § 1º do CPC/2015, eis que a 

regra continua sendo a da distribuição estática, disposta no caput do mesmo artigo. 

Pontue-se, contudo, que, para a fixação dos encargos probatórios de forma diversa da 

disposição legal, imperioso que o juízo assim estabeleça anteriormente à fase instrutória do 

incidente, sob pena de macular a ampla defesa, abrindo às partes nova oportunidade de 
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 O Código de Processo Civil inovou ao positivar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, no 

artigo 373, § 1
o
 e 2

o
, cuja aplicação já vinha sendo admitida pelo STJ em ações civis por danos ambientais e 

também na tutela do idoso. De acordo tal teoria, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo imposto às partes, 

poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em 

que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Referida decisão não 
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excessivamente difícil, conforme parágrafo 2º do referido dispositivo em expressa vedação do que se 

denomina "prova diabólica". 
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 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4
a
 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 508. 
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 Art. 373, § 1
o
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impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de 
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 FLEXA, Alexandre et al. Novo Código de Processo Civil. Temas inéditos, mudanças e supressões. 3ª t. 

Salvador: JusPodivm, 2015. p. 309. 
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especificação de provas. Assim preleciona o art. 357, inciso III, do CPC
287

, invocando-se sua 

aplicação analógica ao incidente previsto nos artigos 133 à 137 do CPC. 

No que concerne à estabilização da demanda, prevista no artigo 329 do CPC
288

, OTÁVIO 

JOAQUIM RODRIGUES FILHO chama atenção para o fato de que, embora após o saneamento do 

processo a demanda esteja definitivamente estabilizada, deve o juiz levar em consideração os 

fatos constitutivos, extintivos e modificativos do direito ocorridos após o ajuizamento da 

demanda (cfr. art. 493 do CPC
289

) e, pelo que se depreende do art. 1.014 do CPC
290

, o 

conhecimento desses fatos pode se dar até em sede de recurso. Assim: 

Suponha-se a ocorrência de confusão patrimonial, revelada com a produção da prova, durante a 

tramitação do incidente de desconsideração da personalidade, que tenha por causa de pedir outro 

fundamento fático. A norma disposta no art. 493 do CPC/2015 justifica a inclusão de nova causa de pedir, 

com novo pedido ou não, para imprimir efetividade à eventual decisão a ser proferida no processo ou 

incidente, ainda que diminuída sua celeridade
291

. 

Por seu turno, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA
292

 destaca que: 

Não há vedação expressa, no CPC/2015, a que se altere ou adite o pedido ou a causa de pedir após o 

saneamento do feito (diversamente, o art. 264, parágrafo único do CPC/1973, estabelecia que “a alteração 

do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo”). 

Nada impede que, no caso, haja negócio jurídico processual entre as partes e o órgão jurisdicional, a fim 

de que haja alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento. Incide, no caso, o disposto no 

art. 190 do CPC/2015. 

O mesmo raciocínio se emprega relativamente à estabilização subjetiva da demanda
293

, 

em que a relativização defendida pela doutrina “é um meio que contribui para a satisfação do 
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 Art. 357, inciso III, do CPC: “Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: (...) III – definir a distribuição do ônus da prova, 

observado o art. 373”. 
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 Art. 329 do CPC: “O autor poderá: 

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; 

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, 

assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. 
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 Art. 493 do CPC: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 

direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da 

parte, no momento de proferir a decisão. 

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”. 
290

 Art. 1014 do CPC: “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se 

a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. 
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 RODRIGUES FILHO, 2016, p. 257. 
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 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. Com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973. 3
a
 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 545. 
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 Christian Garcia Vieira sustenta que “Identificando a demanda de desconsideração como um processo 
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diverso da execução ou cumprimento de sentença em curso), novas partes, ainda que em uma demanda 

relacionada com outra já pendente (caráter acessório da demanda incidental), mantendo-se, por conseguinte os 
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direito material e não cabe ao processo obstar essa eficiência, desde que respeitado o 

contraditório e normas inerentes ao due process of law”
294

. 

Por fim, observa-se que o exercício do direito de ação e da ampla defesa prolonga-se à 

via recursal. Encerra-se o incidente através de decisão interlocutória, prevendo o art. 1.015, 

IV do CPC
295

, o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ou, se instaurado o incidente 

de desconsideração em segunda instância (caso em que será decidido monocraticamente pelo 

relator, por força do art. 932, VI do CPC
296

), cabível agravo interno (art. 136, parágrafo único 

do CPC). 

3.5.5. Art. 137 - Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a 

oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao 

requerente. 

Última regra geral a respeito do incidente de desconsideração, revela a opção legislativa 

de resolver a questão no plano da eficácia dos atos e negócios jurídicos em geral e não da 

validade, como constava da parte final do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do CDC. 

Importante observar que a desconsideração não invalida a personalidade jurídica da 

pessoa jurídica, tampouco gera a sua extinção ou despersonalização. Levanta-se o véu da 

autonomia subjetiva e objetiva que existe entre a pessoa jurídica e as pessoas dos 

sócios/administradores, de forma que os atos processuais executivos atingem a pessoa cuja 

personalidade foi desconsiderada. 

Como esclareceu GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
297

: 

A regra é formalmente nova, mas já existia à luz do sistema jurídico anteriormente à vigência do NCPC, 

eis que este é o efeito principal da desconsideração da personalidade jurídica em termos práticos. Uma 

vez constatada a presença dos pressupostos autorizadores da desconsideração, o magistrado afastará 

episodicamente a autonomia subjetiva e objetiva da pessoa jurídica e do sócio – ou administrador – e, 

assim, determinará que bens da pessoa cuja personalidade foi desconsiderada possam ser atingidos pelos 

atos processuais executivos de modo a permitir a satisfação do crédito exequendo. 

                                                                                                                                                         
limites de estabilização impostos à demanda principal. Há um novo pedido, mantendo-se incólume o primeiro. 

(...). De forma mais simples, permite-se a inclusão da pessoa alcançada pela desconsideração, porque se forma 

uma nova demanda (processo incidente), na qual é possível deduzir nova causa de pedir, novo pedido, e se voltar 

contra outras partes”. VIEIRA, 2017, p. 143. 
294

 BIANCHI, 2011, p. 111. 
295

 Art. 1015, inciso IV do CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 

sobre: (...) IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. 
296

 Art. 932, inciso VI do CPC: “Incumbe ao relator: (...) VI – decidir o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o Tribunal”. 
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 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da (Coord). Análise dos Acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. In: Desconsideração da Personalidade Jurídica, São Paulo: ed. Atlas, 2009. p. 85-119. 
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Referido dispositivo deve ser lido em conjunto com o artigo 792, §3º do CPC que, por 

sua vez, ao tratar da fraude à execução, dispõe que, em havendo a desconsideração, verificada 

a ocorrência de alienação ou oneração de bens, será a mesma ineficaz. 

Outro dispositivo que merece ser citado é o art. 795 do CPC, segundo o qual os bens 

particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previsto 

em lei. Já o § 1º do referido artigo estabelece que o sócio (réu), quando responsável por dívida 

da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens sociais, o que 

confirma a sua responsabilidade subsidiária e não solidária. 

Por oportuno, quando se tratar de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada 

incidentalmente ao processo de conhecimento, surge uma indagação relativa ao momento em 

que deve ser proferida a decisão de desconsideração, se antes, concomitantemente ou 

posteriormente à sentença do processo principal. 

OTÁVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO aponta uma incongruência na nova lei, porque: 

Determina a suspensão do processo até a solução do pedido de desconsideração da personalidade, e esta 

busca tão somente a responsabilização subsidiária do sócio ou administrador pelas dívidas da sociedade, 

não havendo sentido em ser proferida a decisão do incidente antes da sentença do processo principal, na 

fase de conhecimento, pois nesse caso corre-se o risco de reconhecer a responsabilidade subsidiária, sem 

ser o caso de se reconhecer a responsabilidade principal da sociedade. Desta forma, concluímos que o 

incidente de desconsideração deverá ser solucionado concomitantemente à sentença, extinguindo-o sem 

julgamento de mérito, por falta de interesse de agir, caso seja julgada improcedente a ação principal, já 

que não haverá obrigação cuja responsabilidade deva ser atribuída subsidiariamente ao sócio ou 

administrador. 

Assim, na hipótese de desconsideração pleiteada ainda na fase de conhecimento da demanda movida em 

face da sociedade, o julgamento do incidente pode ser concomitante ou posterior à sentença do processo 

principal e não necessariamente lhe seguirá a sorte, porque, embora se possa reconhecer a obrigação da 

sociedade, podem não estar presentes os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica. Em 

suma: a questão deduzida no processo de conhecimento é preliminar à desconsideração, na qual se busca 

apenas a responsabilização subsidiária dos sócios
298

. 

Cumpre ainda esclarecer que embora o artigo 137 do CPC disponha que a alienação ou 

oneração de bens, havida em fraude à execução, será ineficaz em relação ao requerente, J. E. 

CARREIRA ALVIM observa com propriedade que, na verdade, a ineficácia será em favor de 

quem for decretada a desconsideração, posto que pode ser requerida pelo Ministério Público, 

caso em que este será o requerente, mas não o beneficiário da desconsideração
299

. 

Por fim, oportuno acrescentar que, conforme leciona CASSIO SCARPINELLA BUENO, é 

perfeitamente cabível a concessão de tutela provisória em incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, a despeito de inexistir expressa previsão legal a esse respeito; 
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Pode acontecer de o tempo necessário para a concretização da citação poder, de alguma forma, 

comprometer a efetividade do direito material pelo e no processo. Neste caso, é viável, sistematicamente, 

a concessão de tutela provisória fundamentada em urgência (arts. 300 e 301) que signifique, por exemplo, 

a indisponibilidade de bens do citando – inclusive por meio eletrônico, observando-se, no particular, a 

disciplina do art. 854 -, com vistas à satisfação futura do direito do exequente também contra o 

patrimônio do sócio ou da pessoa jurídica, quando se tratar de “desconsideração inversa”. É conclusão 

que decorre do sistema processual civil – ordenado, disciplinado e interpretado a partir do modelo 

constitucional do direito processual civil (...)
300,301

. 

Neste sentido é o Enunciado n. 42 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “É 

cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica”. 

O Código de Processo Civil, ao criar um incidente próprio de desconsideração da 

personalidade jurídica, caracterizado pela necessidade de prévio contraditório (art. 135), 

tratou de evitar situações abusivas em que a mera circunstância do não pagamento já 

autorizava uma desconsideração automática destinada à invasão patrimonial dos sócios ou 

da pessoa jurídica, que se via surpreendido com precipitada constrição patrimonial.  

Por outro lado, não se pode presumir que o custo do contraditório e ampla defesa 

deva sempre ser sacramentalmente observado, mormente em situações, onde o prévio 

conhecimento de medida é suficiente para àquele potencial devedor desfazer-se de seu 

patrimônio e assim frustrar futura tutela executiva. Por tal razão, o próprio sistema permite 

a tutela provisória (arts. 294 a 311), cuja principal característica, em hipóteses 

excepcionais, é a possibilidade de diferir o contraditório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A personalidade jurídica é um instituto que surgiu para incentivar o desenvolvimento 

das atividades econômicas, ao possibilitar que as pessoas naturais atuassem diretamente em 

negócios, assumindo responsabilidades, porém, com o elemento da limitação do risco. Houve 

uma diminuição no risco empresarial, com a atribuição de uma personalidade específica, 

diferente da personalidade dos sócios, à pessoa jurídica. Desta feita, a criação da 

personalidade jurídica ocorreu no Direito para incentivar o desenvolvimento da economia, por 

meio do estímulo ao exercício da atividade empresarial, com redução de riscos. 

Em conjunto com a personalidade jurídica surgiu também a autonomia patrimonial das 

pessoas jurídicas que, no Direito brasileiro, é prevista no artigo 1.024 do Código Civil, o qual 

dispõe que “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da 

sociedade, senão depois de executados os bens sociais”. A autonomia patrimonial é a chave 

para possibilitar a limitação da responsabilidade dos sócios. 

Todavia, o uso inadequado da personalidade jurídica pode ensejar situações nas quais os 

sócios ou administradores visam esquivar-se de quaisquer responsabilidades, indevidamente, 

com base exatamente na autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. 

Nesse sentido, a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica (disregard 

doctrine) foi pensada inicialmente pela jurisprudência, com o objetivo de solucionar situações 

abusivas, nas quais a personalidade jurídica e a sua autonomia patrimonial eram usadas por 

administradores e sócios como um escudo de não responsabilização e de não 

comprometimento de seu patrimônio, e assim viabilizar a prática de atos prejudiciais a seus 

credores. 

Importante ressaltar que a desconsideração deve apenas ser aplicada em situações 

excepcionais. A regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial, a qual estimula o 

progresso e o desenvolvimento econômico, pelo que a desconsideração só deve ocorrer uma 

vez preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação, de forma a evitar a sua aplicação 

casuística. 

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser definida como a retirada 

episódica, momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de 

estender os efeitos de suas obrigações à pessoa de seus titulares, sócios ou administradores, 

com o fim de coibir o desvio da função da pessoa jurídica, perpetrado por eles. A 
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desconsideração inversa, por sua vez, importa na busca pela responsabilização da sociedade 

no tocante às dívidas ou aos atos praticados pelos sócios, utilizando-se para isto, da quebra da 

autonomia patrimonial. 

Por isso, o objetivo do presente trabalho foi o de colaborar com um possível 

estabelecimento de critérios seguros e, na medida do possível, objetivos, para a aplicação 

deste importante instituto, em sua modalidade inversa, o qual encontra na área do Direito de 

Família e Sucessões sua maior aplicação prática.  

A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser vista como uma solução 

padrão, através da qual se pode simplesmente ignorar o princípio da separação entre as 

pessoas jurídicas e seus sócios, em razão do surgimento de qualquer óbice para a satisfação 

dos créditos detidos por terceiros em face da sociedade (desconsideração direta) ou de seus 

sócios (desconsideração inversa), ainda que envolvendo relações patrimoniais familiares ou 

de cunho alimentar.  

Como bem pontuou MARCIO TADEU GUIMARÃES NUNES
302

: 

 a aplicação indiscriminada da teoria da desconsideração da personalidade jurídica subtraiu-lhe a função 

original, colocando-a a serviço do aparelhamento de uma pretensão executiva (“custe o que custar”), por 

vezes através de construções alternativas, baseadas em concepções equitativas ou fundadas na aspiração 

linear da justiça social. 

No que tange ao procedimento para aplicação da disregard, o incidente de 

desconsideração – uma das inovações trazidas pela nova lei adjetiva, tem o inegável mérito de 

conferir segurança jurídica ao desenvolvimento processual da disregard. Supre-se o vazio 

existente sob a égide do Código de 1973, em que competia a cada órgão jurisdicional o 

delineamento do procedimento à efetivação da desconsideração. 

O incidente, conforme previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente adaptável aos variados contornos de direito material da teoria, servindo à 

efetivação da desconsideração da personalidade jurídica. E, além disso, conforma-se às 

garantias fundamentais do processo, conciliando a preocupação com a efetividade, a duração 

razoável do processo e, sobretudo, o respeito ao efetivo contraditório, conforme disposto de 

forma expressa na exposição de motivos do novo Código de Processo Civil: 

A necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à Constituição Federal da 

República fez com que se incluíssem no Código, expressamente, princípios constitucionais, na sua 
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versão processual. Por outro lado, muitas regras foram concebidas, dando concreção a princípios 

constitucionais, como, por exemplo, as que prevêem um procedimento, com contraditório e produção de 

provas, prévio à decisão que desconsidera a pessoa jurídica, em sua versão tradicional, ou “às 

avessas”
303

. 

No entanto, a despeito do novo Código de Processo Civil ter posto fim ao vazio 

legislativo até então existente, no que tange ao procedimento para a aplicação da disregard, 

permanecem atualíssimas as inquietações externadas por dois dos principais estudiosos da 

desconsideração na Alemanha, ROLF SERICK e ULRICH DROBNIG, sendo imperioso, para que 

se opere a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, diante do caso concreto, 

sejam observados três pressupostos essenciais:  

a) devem estar presentes todos os requisitos da desconsideração para fins de responsabilidade 

tradicional, quais sejam, a existência de abuso da personalidade jurídica, mediante o desvio de 

finalidade da sociedade ou a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e do sócio; 

b) deve-se atentar, ainda, diante da hipótese concreta, se existem outros remédios disponíveis 

que poderiam alcançar o mesmo resultado prático, tais como a declaração de nulidade do ato 

simulado, a anulação do ato fraudulento, a declaração de ineficácia do ato realizado em fraude 

à execução, ou, ainda, a propositura de ação pauliana nas hipóteses de fraude contra credores, 

de forma que a limitação de responsabilidade da pessoa jurídica seja, enquanto possível, 

respeitada
304

; 

c) por fim, deve ser examinado, caso se esteja diante de uma sociedade exclusivamente 

familiar, da qual apenas os cônjuges, companheiros ou os membros da família sejam sócios, 

se a partilha ou divisão das quotas, ou ainda, a constrição das quotas sociais, não 

possibilitariam a satisfação da pretensão, sem impor qualquer prejuízo ou lesão às partes 

envolvidas.  

Preenchidos os requisitos acima elencados e não se encontrando qualquer outra solução 

à hipótese concreta, deverá ser aplicada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, 

para o fim de buscar, no patrimônio da sociedade, os bens ou direitos pertencentes ao sócio. 

É através da busca por critérios mais objetivos e específicos para a aplicação da 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, que se poderá evitar ou remediar as 

fraudes perpetradas com a utilização das pessoas jurídicas, sem, por outro lado, colocar em 
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risco a segurança jurídica advinda do princípio da separação patrimonial dos sócios e das 

sociedades de capital.  
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