
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. 


