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RESUMO 

 

O surgimento de um projeto para a substituição do Código de Processo Civil trouxe 
à baila novamente a discussão acerca do instituto da desconsideração da 
personalidade jurídica, uma vez que irá inovar na maneira de abordá-lo, ainda que 
não resolva definitivamente a questão. Neste trabalho busca-se demonstrar os 
benefícios que a nova lei trará, bem como visa contemplar o assunto à luz dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. Esta teoria já utilizada no processo 
civil academicamente gera bastante divergência sobre qual o modo que melhor 
contempla os limites principiológicos e que seja de coerente instrumentalização. É 
importante salientar que a desconsideração da personalidade jurídica é encontrada 
em outros ramos do Direito além da área Empresarial, como o Direito do 
Consumidor e o Direito Ambiental. Nesse diapasão é que se faz necessária a 
discussão acerca do assunto a fim de desmistificá-lo em várias searas do Direito por 
diferentes doutrinadores que serão relatados a seguir. 

 

Palavras-chave: Desconsideração da Personalidade Jurídica. Direito Empresarial. 
Sistemática Processual. Processo Civil. Novo CPC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The emergence of a draft to replace the Civil Procedure Code brought again to the 
table the discussion about disregarding the legal entity, given that it will innovate as 
the manner to approach such disregard, even if not solving definitely the issue. In this 
work, it is sought to demonstrate the benefits of the incoming Law, also aiming at 
approaching the subject in the light of the principles of adversarial and legal defense. 
This theory, already used in civil procedures, causes academic debate over which is 
the best manner to include principles and their boundaries, and that has a consistent 
usage. It is to be detached that disregarding a legal entity is an institute found in 
other areas of Law beyond Corporations, such as Consumer and Environmental Law. 
Considering this setting, the matter carries within it a necessary discussion to 
demystify it in the many fields of Law, what is done through many actors who will be 
related thereafter. 
 

Keywords: Disregard of Legal Entity. Disregard doctrine. Business Law. New CPC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É antiga a discussão sobre a aplicação e tratamento da Teoria da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica no meio acadêmico. Desde o século 

XIX tem sido alvo de estudo e formação de jurisprudência.   

Apesar de a teoria estar expressamente prevista no Código Civil 

Brasileiro, os meandros que a envolvem são vastos. Sua utilidade no Direito se dá 

para socorrer aqueles que possivelmente se prejudicariam com a dificuldade de 

responsabilização individual de um sócio. 

Importante notar que citada teoria não visa enfraquecer o instituto da 

Pessoa Jurídica (PJ), ficção jurídica extremamente importante para o 

desenvolvimento das transações comerciais e cotidianas. 

Por ser a figura da PJ extremamente utilizada na sociedade é que surgem 

os problemas de ordem prática, uma vez que a polêmica tem campo de atuação 

amplo, invadindo as varas e os tribunais. Ressalvem-se aqui a jurisprudência, os 

enunciados e entendimentos adotados para aplicação em despachos e decisões por 

parte dos magistrados.  

A grande questão figura entre decidir se existe ou não, dentro do projeto 

do novo CPC, a maneira mais adequada de tratar o tema sem que sejam 

prejudicados os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

Atualmente, a doutrina se divide entre aqueles, como COELHO apud 

RAMOS (2008, p. 322) que defendem um procedimento de cognição mais elaborado 

com o surgimento de um processo de conhecimento para responsabilizar e atingir 

quem se pretende.  

Há quem acredite que na própria execução, há abertura para a 

instauração da desconsideração por meio de decisão interlocutória, posto que 

existem meios para recorrer, o que consequentemente acabam por proteger os 

princípios do contraditório e da ampla defesa (THEODORO JÚNIOR apud 

BRUSCHI, 2009, p. 87). 

O Projeto de Lei na Câmara nº 8.046/20101 traz um novo viés ao instituto 

da desconsideração e trata o tema com a previsão de incidente processual que irá 

                                                           
1 Projeto de Lei na Câmara nº 8.046/10 visa inserir um novo Código de Processo Civil no 
ordenamento jurídico brasileiro. Tal projeto é encabeçado pelo Senador José Sarney. 
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facilitar que se “levante o véu” da sociedade, da personalidade jurídica, a fim de 

atingir seu sócio. 

Este trabalho visa salientar os aspectos já existentes e debatidos no 

sistema do Código de Processo Civil atual e confrontá-los com as inovações que o 

projeto em análise irá modificar, na ânsia de resolver alguns problemas já 

detectados.  

Com a existência de um capítulo próprio no código vindouro, um incidente 

processual promete ser a solução para a questão em apreço.  

É interessante analisar primeiramente qual a sistemática da pessoa 

jurídica, seus antecedentes históricos, bem como o surgimento da teoria, antes de 

invocarmos as questões mais polêmicas que envolvem a desconsideração dentro de 

um caso concreto, e como a questão ficará com as novidades do projeto de lei. 
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2. A PESSOA JURÍDICA 

 
Primeiramente, deve-se esclarecer que tipo de instituto é este que poderá 

ser alvo da desconsideração (objeto do estudo neste trabalho), seus meandros e o 

pensamento das melhores doutrinas no assunto.  

FRANCO (2009, p. 267) indica que existem teorias que visam explicar a 

natureza da pessoa jurídica. A primeira delas seria a teoria da ficção, na qual a 

pessoa jurídica é estabelecida para embasar a existência e propriedade de um 

patrimônio. A segunda seria a teoria do patrimônio de afetação (Zwerckvermögen), 

em que “a personalidade moral apenas encobriria um patrimônio sem sujeito”. 

Existiria ainda a teoria da instituição na qual se enxergam as pessoas 

jurídicas como uma criação para a execução de um fim, como um a obra de 

construção civil, por exemplo. 

Por fim, ainda há a visão desta personalidade como uma realidade 

técnica, se limitando a refletir a realidade cotidiana. 

Cumpre informar que não importa sob a ótica de qual tese se analisa e se 

naturaliza a pessoa jurídica, é fato que esta ficção existe e está enraizada em nosso 

ordenamento, sendo pessoa titular de direitos e obrigações e, além disso e não 

menos importante, detentora de patrimônio que não se confunde com o das pessoas 

dos sócios. 

Necessário atentar, então, que a concepção de pessoa natural nos é 

representada pela figura do ser humano e a pessoa jurídica é aquela que está nos 

agrupamentos humanos, de forma que ambos são sujeitos das relações jurídicas.  

Reconhece-se aqui uma aptidão em que toda pessoa é dotada de 

personalidade, ou seja, tem a possibilidade de ser sujeito (DINIZ, 2007, p. 114). 

Veja-se que MARIA HELENA DINIZ completa seu pensamento 

conceituando:  

É a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa à consecução 
de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e 
obrigações (DINIZ, 2007, p. 310). 
 

 
Para MAMEDE (2004, p. 59), é fundamental enxergar de forma 

diferenciada o que se passou a classificar como ser humano e ser jurídico. Tal 

discernimento constitui a base conceitual para se chegar à ideia de pessoa jurídica 

ou “pessoa moral”, como denominou o supracitado autor. 
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Outra expressão existente é a do “véu da personalidade jurídica” que 

também é interessante e bastante utilizada. A presença deste termo na doutrina 

preenche e congrega toda essa metáfora que a palavra “véu” traz, observe-se o que 

novamente o doutrinador (MAMEDE, 2004, p.60) contribui a respeito: 

 
Cunhou-se, como artifício jurídico, a ideia de que a personalidade jurídica é 
uma condição que não se identifica com o ser humano; a personalidade 
jurídica é um véu que veste cada personagem (cada ator, cada pessoa) do 
cenário e da trama jurídica, podendo ser colocado sobre um único ser 
humano (da mesma maneira que, em alguns sistemas jurídicos, pode haver 
seres humanos sem o véu da personalidade jurídica, a exemplo dos 
condenados à morte civil – civil death), sobre um conjunto de pessoas 
(universitates personarum), um conjunto de bens (universitates bonorum) 
etc. 
 

O Código Civil opera de forma que se exige a realização de um ato 

constitutivo para que haja a existência legal das pessoas jurídicas de direito 

privado2.  

Saliente-se aqui o art. 44 do Código Civil3 que dispõe que as sociedades 

são pessoas jurídicas de direito privado. 

É importante que se tenha em mente que este estudo ficará voltado para 

observância das pessoas jurídicas de direito privado, devido sua importância para a 

desconsideração da personalidade jurídica e dada a impossibilidade de 

desconsideração das demais pessoas jurídicas (de direito público, interno ou 

externo).  

 

2.1. Os efeitos da personalidade jurídica nas socie dades empresárias 

   

De forma breve, deve-se analisar que existem sociedades simples e 

sociedades empresárias. Ambas são sujeitas a registro. Estas, no Registro Público 

de Empresas Mercantis (Junta Comercial) e aquelas, no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas.  

                                                           
2 O art. 45 do CC traz a seguinte redação: “Art. 45. 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.” Aqui, vê-se a importância do registro da pessoa jurídica 
no local devido. Logo adiante, no tópico a seguir, há melhor abordagem no que consiste a esta 
sistemática. 
3 Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as 
fundações. IV - as organizações religiosas; V - os partidos políticos.VI - as empresas individuais de 
responsabilidade limitada. 
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O código Civil aponta diversas modalidades para as sociedades 

empresárias, delimitando a responsabilidade, limitação de capital, associação de 

terceiros, dentre outros dispositivos4. 

Os efeitos que serão tratados a seguir decorrem do registro do 

documento escrito – estatuto ou contrato social – e consequente inscrição das 

sociedades empresárias na Junta Comercial (MÁXIMO, 2011, p. 2826).  

São quatro principais efeitos: titularidade negocial e processual; 

individualidade própria; responsabilidade patrimonial; possibilidade de modificação 

de sua ordenação interna, sua realidade societária (MÁXIMO, 2011, p. 2827). 

Sem maiores delongas, os efeitos vergastados acima se referem, 

respectivamente, a: capacidade de assumir obrigações, podendo figurar em ações 

no polo ativo ou passivo, entretanto esses atos da pessoa jurídica são feitos 

mediante intervenção física de pessoa humana; os sócios não se confundem com a 

pessoa da sociedade; o patrimônio da sociedade responderá pelas obrigações que 

assumir, pois, em regra, os sócios não respondem por obrigações da sociedade; por 

fim, poderá haver disposição em contrato ou estatuto social sobre a forma de 

organização da sociedade. 

Existem variados tipos de sociedade e conforme seja cada uma delas é 

que será disciplinado sobre a abrangência da responsabilidade do sócio perante a 

sociedade.  

O foco deste trabalho não está na classificação e determinação de como 

a responsabilidade do sócio se dará perante a sociedade, mas sim de como a 

sociedade será desconsiderada para atingir o sócio que se utilizou de forma indevida 

da sociedade para escusar-se de uma obrigação que era exclusiva sua.  

Desta forma, vejamos, de forma simplória e breve, a compilação feita por 

DIDIER JR. et. al. (2010, p. 271) que trata sobre a responsabilização direta (que em 

nada se confunde com a responsabilização direta do sócio): 

 

Existem muitos exemplos de responsabilidade direta do sócio, que 
prescinde e dispensa a aplicação da teoria da desconsideração.  Mas essa 
responsabilização, que é, invariavelmente, subsidiária (só na ausência de 
patrimônio da sociedade, cf. 596,CPC, opera-se em graus distintos, 
considerando o tipo de sociedade: 
a) na sociedade cooperativa, segue-se o art. 1.095, §§ 1º e 2º, Código 

Civil; 

                                                           
4 Podemos encontrar do artigo 981 ao artigo 1.195 do Código Civil linhas gerais de disposição sobre a 
organização da sociedade, responsabilidade, seus auxiliares dentre outras determinações. 
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b) na sociedade simples (sem caráter empresarial), a responsabilidade do 
sócio depende de previsão no ato constitutivo (arts. 1.023 e 997, VIII, do 
Código Civil); 

c) na sociedade em nome coletivo, os sócios respondem solidária e 
ilimitadamente pelas obrigações sociais (art. 1.039, Código Civil); 

d) na sociedade em comandita simples, os comanditados respondem 
solidária e ilimitadamente, mas os comanditários só se obrigam pelo 
valor de sua quota (art.1.045, Código Civil); 

e) na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor 
de sua quota e não-solidária, pois só responde pela parcela do capital 
que integralizou. Mas, enquanto o capital não for totalmente 
integralizado, os sócios respondem solidariamente pelo que falta para 
complementá-lo – para inteirar o capital subscrito (art. 1.052 do Código 
Civil). 

f) nas sociedades anônimas, cada sócio/acionista só se obriga pelo “preço 
da omissão das ações que subscrever ou adquirir” (art. 1.088, Código 
Civil). O acionista comum não se responsabiliza por dívida da pessoa 
jurídica. Mas acionistas controladores e diretores podem responder com 
seu próprio patrimônio, desde verificadas circunstâncias legais (art. 117 
e art. 158, I e II, ambos da Lei n. 6.404/1976). 

g) na sociedade em comandita por ações, aplicam-se as regras da 
sociedade anônima, com as ressalvas do art. 1.091, CC/2002; 

h) na sociedade em conta de participação, não há responsabilidade 
secundária e subsidiária dos sócios. Ambos respondem primariamente 
pelas dívidas por si contraídas: o sócio ostensivo, pelas dívidas que 
contraiu com terceiros; o sócio oculto responde pela dívida própria, 
assumida perante o sócio ostensivo, no ato constitutivo. 

i) Na sociedade de advogados, segue-se o art. 17 da Lei Federal n. 
8.906/1994. 
 
 

Isto posto, não se vislumbram motivos para alongar-se em classificações 

acerca das responsabilizações dos sócios dentro de uma sociedade. Tal postura faz 

este trabalho prosseguir sem tergiversar e se ater ao foco do estudo. 
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3. O SURGIMENTO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PER SONALIDADE 
JURÍDICA 

 
A seguir, serão observados os liames doutrinários e os problemas reais 

que levaram à construção da teoria versada e suas implicações no ramo do Direito. 

É importante ter uma visão evolutiva deste processo para que se possa 

compreender sob qual atmosfera se deu seu surgimento e aceitação no meio 

jurídico como uma saída possível e realizável. 

 
3.1 Primeiros casos – A origem da Teoria 

 
Iniciar-se-á agora o estudo acerca da chamada “disregard doctrine” ou 

“disregard of legal entity” ou “lifting the corporate veil” ou “piercing the corporate veil” 

ou ‘durchgriff” ou ainda “teoria da penetração", como foi chamado por ROLF SERICK 

na obra Forma e realidade da pessoa jurídica (apud BRUSCHI, 2009, p. 16). 

Existiram alguns casos emblemáticos no direito alienígena que são 

citados por vários doutrinadores; estes serão comentados, por serem os mais 

relevantes a recordar. 

A primeira manifestação de acordo com MAURICE WORMSER (apud 

BRUSCHI 2009, p. 13), teria sido iniciado com o caso “Bank of United States vs. 

Deveaux”, entretanto, não houve efetivamente uma desconsideração da 

personalidade da Pessoa Jurídica (PJ).  

Em verdade, o que existiu foi apenas a reflexão acerca da competência 

da justiça federal norte-americana a fim de preservar os limites da jurisdição. 

O segundo e mais fortemente citado é o caso “Salomon vs. Salomon & 

CO”, que aparece na monografia “Il Superamento dela Personalità Giuridica dele 

Società di Capitali” de Piero Verrucoli (VERRUCOLI apud REQUIÃO, 1969, p. 12-

24). 

O breve histórico acontecido na Inglaterra, no período de 1897, fica em 

torno da situação em que Salomon e seus sócios - outros seis componentes - 

restaram responsabilizados pelas dívidas contraídas por sua empresa em primeira e 

segunda instâncias.  

O afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica permitiu o 

pagamento dos créditos com o patrimônio particular de Salomon.  
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Entretanto, a chamada Casa dos Lordes, que seria a então última 

instância recursal, não confirmou a desconsideração realizada para este caso 

concreto.  

As discussões a respeito do caso repercutiram no mundo todo e acabou 

sendo apontado como um grande marco no histórico da “disregard doctrine”. 

No Brasil, sob a influência de ROLF SERICK, o jurista RUBENS 

REQUIÃO (1969, p. 12-24) sintetizou a teoria para ignorar a autonomia patrimonial a 

fim de atingir as pessoas que compõem desde que tivesse utilizado a PJ para a 

fraude ou para o abuso de direito. 
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4. INSTITUTOS SIMILARES À SISTEMÁTICA DA DESCONSIDE RAÇÃO  

 
Existem alguns outros institutos e criações jurídicas que merecem 

comento, não somente por sua relevância, mas também por ser confundido, em 

alguns casos com a teoria em apreço neste trabalho.  

A seguir serão reportadas as que foram julgadas mais relevantes para 

análise. 

 
4.1 A teoria ultra vires societatis 

 
Para uma melhor e correta abordagem da “disregard doctrine”,  passar-

se-á a discorrer sobre a teoria chamada de “ultra vires societatis”, para que sejam 

evitadas confusões em torno destes dois institutos. 

Quando da formalização da PJ, fica estabelecido em estatuto social (ou 

contrato) o objeto social, uma vez não obedecido este objeto, os atos praticados são 

nulos. 

 De forma sucinta, temos que se pratica “ultra vires” quando os limites 

estabelecidos não são respeitados em razão do que preconiza o contrato ou o 

estatuto social.  

 Estes atos com tal denominação estão eivados de vício por ser um “ato 

estranho ao objeto social, fora da capacidade da sociedade” (SILVA apud BRUSCHI 

2009, p. 21). 

 No direito brasileiro não há previsão explícita para tal teoria, mas 

podemos vislumbrá-la em algumas legislações, como: Código Civil, Leis das 

Sociedades por Ações e no Código de Defesa do Consumidor. 

Importante ressaltar que a nulidade acima relatada não exclui a 

responsabilidade do administrador em virtude do exercício do ato (BRUSCHI, 2009, 

p. 23). 

A importante distinção aqui está em enxergar que a teoria ultra vires 

societatis está presente no ordenamento brasileiro, ainda que de forma implícita. 

Neste instituto não existe uma impossibilidade de responsabilizar o sócio, porque 

existe previsão legal que legitima a imputação de responsabilidade. Nos casos em 

que não se consegue encontrar outra saída é que se faz necessária a 

desconsideração da personalidade. 
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Na teoria ultra vires é facilmente identificável o indivíduo que praticou o 

ato lesivo que extrapola limites anteriormente acordados e delineados, de forma que 

sua responsabilização se torna indiscutível e inconfundível com a pessoa jurídica da 

qual faz parte como sócio ou como administrador, descartando, portanto, a 

necessidade de utilizar a disregard doctrine. 
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5. A DESCONSIDERAÇÃO JURÍDICA NO ORDENAMENTO JURÍDI CO 
BRASILEIRO 

 
 Primeiramente, há que se falar que a desconsideração da personalidade 

jurídica não abalará a PJ em sua totalidade, esta permanecerá intacta, será 

esquecida apenas para o caso específico em análise. 

 O que deve ser vislumbrado é que a PJ não pode ser utilizada para 

contornar ou encobrir atos que estão vedados por força de lei ou de contrato.  

 É exatamente para manter e preservar o instituto da PJ que a teoria da 

desconsideração surgiu para que a significação de sua existência não seja 

descaminhado em virtude daqueles que não sabem utilizar da maneira adequada ou 

querem utilizar-se de determinadas facilidades para burlar mecanismos e fraudar 

terceiros. 

É necessário salientar que o Código Civil em vigor é o que traz a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica de forma mais fiel, tendo em vista que os 

demais dispositivos existentes na legislação brasileira acabam por causar uma 

ligeira confusão no que diz respeito ao tema.  

Existe regulação da teoria em análise no art. 285 do Código de Defesa do 

Consumidor; no art. 346 da Lei Antitruste (Lei nº 12.529) e ainda, no art. 4º7 da Lei 

9.605/98, em que prevê sanções penais e administrativas para condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente (MASSOUD, 2012, p. 81). 

Veja-se adiante a disregard doctrine em outros campos de atuação no 

ordenamento brasileiro. 

                                                           
5
 Art. 28. 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° As sociedades integrantes dos grupos societári os e as sociedades controladas, são 
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
deste código. 
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por cul pa. 
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurí dica sempre que sua personalidade for, de 
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
6 Art. 34.  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.  
Parágrafo único.  A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
7 Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 



21 
 

 
5.1 A desconsideração no Direito Tributário 

 
Deve-se aqui observar o disposto no art. 150,I da Constituição Federal, 

bem como o art. 5º, II, do Código Tributário Nacional, a fim de verificar que seu 

princípio norteador é o da legalidade8. 

 
É preciso mencionar, ainda, os arts. 124 e 135 do CTN: 

 Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 
 II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 
 
 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 
 I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
 II - os mandatários, prepostos e empregados; 
 III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 
 

Uma análise mais atenta leva à conclusão de que “não há porque falar em 

desconsideração da personalidade jurídica o direito tributário, já que existe expressa 

previsão legal, fazendo com que haja responsabilidade solidária” (BRUSCHI, 2009, 

p. 64). 

 
5.2 A desconsideração no Direito do Consumidor e no  Direito Ambiental 

 
Conforme já elencado em linhas anteriores, temos no art. 28 do CDC uma 

previsão expressa no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, de forma 

que inovou no ordenamento jurídico brasileiro. 

Essa inovação, entretanto, é feita de forma genérica, uma vez que prevê 

uma gama maior para sua aplicação. 

                                                           
8 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 (...) 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
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Pela primeira vez, encontra-se a teoria da desconsideração sem ter em 

mente a configuração da fraude (GRINOVER et. al., 2004, p. 66). 

Nos comentários do Anteprojeto do CDC (GRINOVER et. al., 2004), 

explica-se que o código em questão seguiu a tendência de “desfazer o mito da 

intangibilidade dessa ficção conhecida como pessoa jurídica” (GRINOVER et. al., 

2004, p. 234-235). 

Elencaram-se no art. 28 do CDC as hipóteses materiais de incidência, os 

pressupostos inéditos, a faculdade do juiz e a legitimidade passiva. 

Nas hipóteses de incidência observa-se o abuso de direito, excesso de 

poder, infração da lei, fato ou ato ilícito e violação dos estatutos ou contrato social. 

Traz ainda pressupostos inéditos que trata sobre falência e insolvência 

“provocados por má administração”. 

A lei deixa por conta do magistrado a tarefa de averiguar no caso 

concreto a viabilidade e a necessidade deste ato considerado, por vezes, extremo. 

No anteprojeto, foi vetado um parágrafo que trazia a ideia de legitimidade 

ativa à tona. Vejamos:  

 
§1º Vetado A pedido da parte interessada, o juiz determinará que a 
efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre o acionista 
controlador, o sócio majoritário, os sócios-gerentes, os administradores 
societários e, no caso de grupo societário, as sociedades que o integram. 

 
O veto do parágrafo acima foi dado pelo Presidente da República sob a 

argumentação de que o caput do artigo já traria todas as informações necessárias 

para a desconsideração da personalidade jurídica tomando como base a doutrina 

dominante tanto em território brasileiro como na legislação alienígena. 

No Direito Ambiental o tratamento dado se repete de forma análoga. O 

art. 4º da Lei 9.605/98 com a utilização da teoria menor 9, na qual não se exige o 

abuso da personalidade, bastando a “simples impossibilidade de a pessoa jurídica 

arcar com a reparação ambiental, podendo atingir os sócios e os gestores do ente 

de existência moral”, é o que nos leciona AMADO (2012, p. 454). 

 
 

 

 

                                                           
9 Será tratada logo adiante neste trabalho. 
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5.3 A desconsideração no Direito do Trabalho  

 
A Consolidação das Leis do Trabalho dispõe no seu art. 2º, § 2º acerca da 

solidariedade na responsabilidade das obrigações decorrentes do contrato de 

trabalho10. 

Desta feita, depara-se com a hipótese de estar diante de um grupo 

econômico, que apesar de possuírem pessoas jurídicas distintas estarão 

solidariamente responsáveis no que concerne à relação empregatícia. 

Para MARTINS apud BRUSCHI (2009, p. 70), há como existir no Direito 

do Trabalho a utilização da disregard doctrine ou “levantar o véu que encobre a 

corporação (to lift the corporate veil)”. 

Importante lembrar o caráter protecionista que se verifica na legislação 

trabalhista, sempre buscando cercar o trabalhador de garantias em relação ao 

empregador. 

Com o advento do Código Civil de 2002 e a entrada do art. 50 (que será 

versado logo adiante) as discussões acerca da utilização da desconsideração da 

personalidade jurídica se acirraram. 

Para BRUSCHI (2009, p. 75), havia uma utilização abusiva e 

indiscriminada no tocante à disregard doctrine, e a disciplina do novo código Civil 

veio para melhorar o tratamento dado, de forma a impedir a banalização do instituto 

ora analisado. 

 
5.4 A desconsideração no Direito Civil  

 
 Inicia-se o tratamento sobre a disregard doctrine através do 

disciplinamento que nos dá o Código Civil Brasileiro. Desta forma, leia-se: 

 
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica , caracterizado pleo 
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. (grifei) 
 

                                                           
10 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 2º - Sempre que 
uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem 
sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. 
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Com relação à natureza jurídica, deve-se dizer que fica caracterizada pela 

não aplicação do princípio da autonomia patrimonial, mas apenas em determinados 

casos concretos e atendidos os requisitos predispostos em lei. 

De acordo com THEODORO JÚNIOR apud BRUSCHI (2009, p. 77), “a 

aplicação da sanção da ineficácia, e não da invalidade, decorre de uma valoração da 

lei em torno dos interesses a regulamentar numa prevista conjuntura que certo 

negócio jurídico se desenvolve”. 

Para FRANCO (2009, p. 270), o recurso à teoria não pode ser irrestrito e 

se dá em duas hipóteses bem definidas: “do ângulo do sujeito”, quando da 

existência de algum tipo de fraude à lei, ao contrato ou aos credores sociais e “do 

ponto de vista passivo”, quando se observa que o ato que ensejou à fraude ou 

abuso foi para detrimento de uma coletividade que se objetiva albergar dentro do 

uso da doutrina. 

 A referida autora indaga ainda qual seria o motivo de o Código Civil ter 

estendido aos administradores a teoria ora vergastada, tendo em vista que há 

disciplina própria para estes não só no CC11, como também na Lei das Sociedades 

Anônimas12, considerando-se que estas normas já responsabilizam pessoalmente os 

administradores dispensando o uso da desconsideração da PJ.  

Para BRUSCHI (2009, p. 79), o artigo em comento faz referência a: abuso 

da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, mas deixa de 

abordar de forma clara a hipótese de fraude. 

 

5.5 Efeitos no Código Civil 

 
Antes de introduzir o tratamento dado à desconsideração dentro do 

Processo Civil é necessária a reflexão sobre os efeitos que existirão quando da 

desconsideração à luz do Código Civil. 

Aqui se torna também necessário falar sobre um antigo termo utilizado: 

“despersonalização da pessoa jurídica”.  

Alguns doutrinadores recriminam o uso do termo por considerá-lo 

impróprio para o que a disregard doctrine representa de fato e suas implicações.  

                                                           
11 A autora se refere aos artigos 1.016 e 1.017 do Código Civil de 2002. 
12 Lei 6.404 de15 de dezembro de 1976, artigos 158 e 159. 
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Despersonalizar seria, na ótica de alguns (NAHAS apud RAMOS, 2008, 

P. 336), retirar a personalidade, o que não ocorre de fato com o fenômeno da 

desconsideração.  

Existe, em verdade, é o ato de desconsiderar a atribuição inicial de 

personalidade apenas para atingir pessoas e bens que se camuflaram sob a pessoa 

jurídica. 

Dentro do Processo Civil, existem várias correntes doutrinárias para o 

entendimento e utilização da “disregard of legal entity”.  

De forma tranquila, observe-se a seguir a lógica e inteligência de cada 

uma das teorias adotadas. 

 
5.5.1 Correntes doutrinárias: A teoria maior x A te oria menor 

 
A primeira corrente, a teoria maior , defendida no Brasil principalmente 

por COELHO apud RAMOS (2008, p. 322) acredita que se deve sempre ser 

considerado o uso abusivo da personalidade jurídica como condição essencial para 

a superação do ente legal, ainda que de forma pontual, como é o caso do instituto 

em análise. 

A prova do abuso da personalidade estaria na “demonstração inequívoca 

da intenção de fraudar ou prejudicar credores (RAMOS, 2008, p. 323)” e conclui que 

o abuso de personalidade que precisa ser vislumbrado no caso concreto pode ser 

caracterizado pela comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 

Para SALOMÃO FILHO apud DIDIER et. al. (2010, p. 277), pode-se 

identificar tal confusão a partir da constatação da existência de contabilidade 

separada entre o sócio e a sociedade, por exemplo. 

Ainda para o referido autor, poderia ser aplicada a disregard doctrine no 

caso de “subcapitalização qualificada”, em que se observa a insuficiência do capital 

para atingir o fim e os objetivos da sociedade ou no caso de “abuso de forma” 

quando a pessoa jurídica é utilizada com o fito de lesar terceiro. 

A segunda corrente, teoria menor , também tem gerado discussões uma 

vez que leva em consideração o prejuízo do credor, ou seja, a mera incapacidade de 

solvência da pessoa jurídica já poderia ensejar desconsideração (RAMOS, 2008, p. 

324). 

Seguindo o raciocínio, estar-se-ia diante de um caso de possibilidade de 

aplicação da desconsideração em análise para o caso que se chamou de “risco 
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empresarial injusto (RAMOS, 2008, p. 325)” quando da existência de credores mais 

simples que não têm força frente a outros, como bancos e financeiras, que já detêm 

diversas formas para precaução e viabilização do retorno do crédito concedido. 

Esta teoria seria prejudicial durante a cognição processual no caso 

concreto, uma vez que não distinguiria de maneira eficaz os meios para a efetiva 

desconsideração. 

O Superior Tribunal de Justiça13 já reconhece que a teoria maior é a 

adotada pelo nosso Código Civil como regra e que, em situações excepcionais, é 

que se adota o uso da teoria menor , como no Direito do Consumidor e no Direito 

Ambiental, em que a mera insolvência da pessoa jurídica já ensejaria sua a 

desconsideração. 

 
5.5.2 A desconsideração inversa 

 
Outra ótica interessante trazida pela doutrina é a chamada 

desconsideração inversa da pessoa jurídica. 

O caso em questão seria a hipótese em que se utilizariam bens da 

sociedade para resolver obrigações pessoais dos sócios. 

Uma das aplicações práticas seria no Direito de Família através de uma 

situação, por exemplo, em que bens são repassados para determinada sociedade 

com o fito de afastá-los de um processo de partilha oriundo de um divórcio. 

Na jurisprudência, já existem relatos de sua utilização neste viés inclusive 

com elaboração de um Enunciado pelo Conselho da Justiça Federal que preconiza 

sua possibilidade de efetivação. Vê-se14: 

 

Enunciado nº 283 do conselho da Justiça Federal: Art. 50: 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. 

 

Note-se que ante a ausência de regulamentação eficaz por parte da 

legislação, a doutrina tem de encabeçar grupos e articular maneiras de intervir nesse 

                                                           
13 A referida decisão está no anexo deste trabalho, no RESP 279273. 
14 Enunciado elaborado durante a IV Jornada de Direito Civil realizada pelo Centro de Estudos 
Judiciários – CEJ – do Conselho da Justiça Federal – CJF, no ano de 2006. O evento conta com a 
participação de renomados professores e profissionais de Direito de todas as áreas e de todas as 
regiões do país. 
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procedimento da desconsideração com o fito de uniformizar o procedimento, sem 

que haja prejuízo no contraditório e na ampla defesa. 

 

5.6 A desconsideração no Processo Civil frente ao c ontraditório e à ampla 

defesa nos processos de conhecimento, execução e ca utelar . 

 
As discussões em torno de como deve se dar a instauração da 

desconsideração dentro de um processo em andamento são bastante acaloradas, 

parte da doutrina, como DIDIER JR. et. al. (2010, p. 276) defendem que se deve 

sempre mentalizar, primordialmente, o contraditório e a ampla defesa.  

Já outros colocam força no que concerne à celeridade processual, a fim 

de que seja dada a devida relevância ao ilícito que existiu sob o véu da pessoa 

jurídica e precisa ser elucidado (BRUSCHI, 2009, p. 152). 

Os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa também devem ser ponderados, quando se deseja tratar da “disregard 

doctrine”, afinal são princípios basilares15 da nossa Constituição. 

Tais princípios devem ser observados em todos os procedimentos do 

processo civil: ação de conhecimento, de execução e no processo cautelar.  

Mas quando falamos de contraditório o que queremos dizer de fato? De 

forma breve, a questão se vê elucidada por DIDIER JR. et. al. (2010, p. 54) 

afirmando que tal princípio decorre do devido processo legal, de onde se extrai que 

existe a necessidade de fazer as partes cientes dos atos realizados durante o 

processo, bem como de suas decisões, além de se inferir que dá oportunidade à 

parte de influenciar no convencimento do magistrado. 

O resumo que NICOLETTI apud DIDIER JR. et. al. (2010, p. 54) faz é no 

sentido de que o princípio em questão albergaria: 

 
a) o direitos de ser ouvido; b) o direito de acompanhar os atos processuais; 
c) o direito de produzir provas, participar de sua produção e manifestar-se 
sobre a prova produzida; d) direito de ser informado regularmente dos atos 
praticados no processo; e) o direito à motivação das decisões; f) o direito de 
impugnar as decisões. 

                                                           
15 A Constituição Federal prevê nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, com o texto a 
seguir: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
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Já quando se diz acerca da ampla defesa, é preciso lembrar das 

possibilidades de acesso ao conteúdo dos autos e a manifestação do que for 

alegado contra o polo contrário. Bem verdade é que este princípio acompanha-se 

bastante do contraditório, mas é necessário também que se lhe o ressalte (HISSA, 

2010, p. 4251). 

No processo de conhecimento , seria a situação mais confortável e 

sólida para a efetivação dos princípios em destaque na utilização da teoria da 

desconsideração. 

Neste entendimento está MAMEDE não de forma radical a não 

reconhecer como legítima a presença da dita teoria em outros processos, mas 

sendo a situação a qual estaria “permitindo a ampla defesa das posições 

antagônicas, incluindo a possibilidade de produção de adequada de provas (2004, p. 

271)”. 

A figuração da disregard doctrine no processo de execução  é sem 

dúvida a mais corriqueira das situações, uma vez que se trata de execução de títulos 

judiciais e extrajudiciais. 

A questão está em torno da garantia dos princípios versados 

(contraditório, ampla defesa, devido processo legal). DIDIER JR. et. al. (2010, p. 55) 

leciona que existe um contraditório que o autor denomina como eventual já que 

depende da provocação do executado, que é citado para cumprir determinada 

obrigação, que faz com que de fato exista contraditório na execução e, inclusive, o 

mesmo doutrinador faz menção a isto com o que chamou de “inversão do ônus de 

provocar o contraditório”. 

Por fim, no campo da execução, é salutar mencionar que o contraditório é 

importante para a construção da imparcialidade do magistrado, ainda que este 

princípio não seja vislumbrado nos mesmos moldes que no processo de 

conhecimento. 

Já no processo cautelar , existe divergência sobre a possibilidade ou não 

da utilização da disregard of legal entity. MAMEDE arvora-se de Agravo Regimental 

em Recurso Especial 422.583/PR16 para iniciar a discussão e discordar do 

                                                           
16 A ementa da decisão traz o seguinte: “A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional 
que só pode ser decretada após o devido processo legal, o que torna a sua ocorrência em sede 
liminar, mesmo de forma implícita, passível de anulação”. A íntegra da ementa está no anexo deste 
trabalho. 
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entendimento de proibição da adoção da teoria em sede de cautelar vergastado na 

ocasião do acórdão. 

O autor entende, de forma breve, que em virtude de que um possível 

esvaziamento de patrimônio ou alienação de bens pudesse frustrar o deferimento de 

uma desconsideração posterior. Sobre isso, veja-se: 

 
Justamente por isso, parece-me plenamente admissível a concessão de 
medidas acautelatórias que visem assegurar a eficácia de um futuro 
provimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tais 
medidas poderão ser concedidas com ou sem audiência da parte contrária – 
neste último caso, se indispensável, como exigido pelo artigo 797 do Código 
de Processo civil – e desde que atendidos todos os requisitos necessários 
para a concessão (...) 
 

É desta forma que defende o supracitado doutrinador sobre a questão, da 

qual não pode deixar de se concordar, uma vez que este deferimento de medida 

cautelar antes mesmo do deferimento da desconsideração torna-se interessante 

para aquele que tem interesse em ter sua obrigação adimplida. A questão, então, 

estaria mais ligada em garantir não só a utilização da teoria como a possibilidade de 

pedido ulterior.  

 
5.6.1. A desconsideração no decorrer dos atos proce ssuais. Parte ou terceiro? 
Ação autônoma ou incidente processual?  

 
Necessário tratar agora que enquanto não adquire a qualidade de parte 

durante um processo, o sócio permanece como terceiro, mas a partir da existência 

de determinado pedido perante este terceiro, valendo-se da teoria da 

desconsideração, existe o entendimento de que passaria o sócio, então, a ser parte 

na referida lide, defendendo-se inclusive, por exemplo, no caso de execução, por 

embargos de devedor e não embargos de terceiro (SOUZA, 2009, p. 106).  

No Código de Processo Civil vigente existem duas correntes doutrinárias 

que estipulam como deve ser feita a aplicação da desconsideração.  

A primeira delas, defendida por COELHO apud SOUZA (2009, p. 115), 

acredita que deve existir um procedimento autônomo  a fim de que não haja a 

violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.  

Desta forma não seria possível a decretação da desconsideração via de 

regra apenas por um despacho judicial, sob a alegação de que seria equivocado não 

existir o contraditório regular que temos, por exemplo, no processo de 

conhecimento. 
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DIDIER JR. et. al. (2010, p. 285) lecionam o seguinte:  

 
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 lhe dê a 
oportunidade de defesa – ou somente se lhe permita o contraditório eventual 
dos embargos à execução, com necessidade da prévia penhora, dos 
embargos de terceiro ou do recurso de terceiro – é afrontar princípios 
processuais básicos. 
 

Os doutrinadores acima citados, que defendem a realização de uma 

“ação própria”, são entendidos como defensores da utilização do próprio processo 

de conhecimento para proceder-se à desconsideração da personalidade (SOUZA, 

2009, p. 114). 

Ao lado de Fábio Ulhoa temos Ada Pellegrini Grinover, Osmar Vieira Da 

Silva e Lauro Limborço (SOUZA, 2009, p. 115). 

Por outro lado, temos pensadores, como SOUZA (2009, p. 117) que 

acreditam que a utilização de um processo autônomo seria uma espécie de 

restrição ao uso da teoria da desconsideração. A questão gira em torno da “eficácia 

do título executivo para o integrante da pessoa jurídica que será atingido pela 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica”, sob a 

argumentação de que a redação do art. 273 do CPC daria margem a isso. 

Explica-se. A redação do supracitado artigo prevê a possibilidade de 

utilizar-se de atos executivos em face de determinado indivíduo sem a necessidade 

de existência de título executivo que legitime. Este entendimento ainda faz menção 

ao contraditório, que se faz presente em outras esferas do processo civil, como nos 

processo cautelar e de execução. 

Por fim, evoca-se aqui, ainda, a instituição da chamada “exceção de pré-

executividade17”. Sem que haja prejuízo no devido processo legal e no contraditório, 

o procedimento adotado na execução prevê que seja dada prioridade à celeridade, 

uma vez que vencidas as outras questões pertinentes ao conhecimento, a execução 

visa satisfazer o crédito existente. 

Pois bem, na “exceção de pré-executividade”, por meio de petição 

simples é possível fazer oposição e defesa em vários aspectos, como o 

                                                           
17 BRUSCHI (2009, p.102) também se coadnuna com tal entendimento no sentido que a exceção de 
pré-executividade pode ser utilizada durante o processo tendo em vista no caso de o sócio ainda não 
figurar como parte no processo, por não haver sido citado, mas pode defender-se como terceiro tanto 
pela exceção como pelos Embargos de terceiro. 



31 
 

questionamento de pressupostos processuais de validade, de legitimidade, 

capacidade processuais, condições da ação, interesse de agir, vícios presentes no 

título, dentre outras questões. 

A questão levantada por SOUZA (2009, p. 119) é no sentido de interrogar 

se não seria possível uma espécie de “incidente cognitivo” durante o processo de 

execução que contemple e albergue os princípios inerentes ao processo civil. 

 
5.6.2. A dificuldade de identificação das partes e a formação de litisconsórcio . 

 
Existe uma clara dificuldade de adequação e classificação no que tange à 

determinação de quem seria parte e de quem seria terceiro no procedimento da 

desconsideração. Aquele que sofre os efeitos figurará de que forma no processo? 

Quais serão as garantias a este conferidas? 

É inegável que o integrante (sócio) da pessoa jurídica tem interesse 

inequívoco na composição da lide, uma vez que caso haja o atendimento do pedido 

da desconsideração, é seu patrimônio que será perseguido na execução. 

É a partir da citação que quem for atingido de forma incidental no 

processo pela teoria da desconsideração se tornará parte. A seguir serão 

explanadas, de forma compassada, quais as formas de figuração como parte no 

processo de um sócio que terá a personalidade jurídica da sociedade, da qual é 

integrante, desconsiderada. 

A primeira abordagem será no sentido de existir o pedido de inclusão do 

sócio logo na petição inicial, na qual se estará diante da hipótese do litisconsórcio 

inicial. Durante a elaboração deste trabalho classificou-se como a mais acertada 

forma de inclusão do sócio e de lidar com o procedimento da desconsideração. 

De forma breve, o litisconsórcio é caracterizado pela existência de mais 

de uma pessoa no polo passivo, no polo ativo ou em ambos. A possibilidade de 

ocorrer um litisconsórcio em um processo pode ocorrer de diferentes formas: sob a 

ótica de um litisconsórcio sucessivo, alternativo ou eventual. Explica-se. 

O litisconsórcio sucessivo de acordo com SOUZA (2009, p. 104) seria 

aquele que se forma em “decorrência de um acúmulo sucessivo de pedidos 

formulado por vários sujeitos ou deduzido em face de mais de uma pessoa no 

mesmo processo”. 
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Já o litisconsórcio alternativo seria em que vários pedidos são propostos 

de forma a solicitar ao juiz a faculdade de lhe assistir a um deles. 

A atenção maior que aqui se dá, durante o estudo para a elaboração 

deste trabalho, gira em torno do litisconsórcio eventual. O art. 289 do CPC18 traz em 

si a ideia de subsidiariedade ou de eventualidade na qual se verifica que é possível 

exigir uma mesma demanda em face de pessoas distintas (BUENO apud SOUZA, 

2009, p. 91).  

Conforme melhor doutrina de DIDIER JR. et. al. (2010, p. 283), será 

permitido atacar num mesmo processo por estas duas frentes (o sócio e a 

sociedade), entretanto só será acatado o pedido de desconsideração e perseguição 

do patrimônio pessoal do sócio se restar impossível liquidar o débito no caso 

concreto com os bens do capital social da pessoa jurídica e se, por óbvio, forem 

verificadas as hipóteses de incidência deste mecanismo da teoria da 

desconsideração conforme já explanado anteriormente. 

Cumpre salientar, conforme nos adverte SOUZA (2009, p. 90) sobre toda 

esta temática que tal litisconsórcio nunca deverá ser obrigatório, porque se 

verificada fosse a sua obrigatoriedade estar-se-ia diante de hipótese em que a lei ou 

o próprio direito material obrigam e neste caso não existiria litisconsórcio facultativo, 

porque este sempre depende de um pedido que seja sucessivo, alternativo ou 

eventual. 

Apesar disto, BENETI apud SOUZA (2009, p. 94) disserta sobre a 

formação de litisconsórcio necessário envolvendo desconsideração da 

personalidade jurídica desde que haja prática de atos por ambos os integrantes 

(sociedade e sócio), alguns deles ensejando a desconsideração e outros por 

responsabilidade imputável ao próprio sócio ensejando a aplicação da teoria da 

disregard doctrine. 

No que concerne à existência do litisconsórcio é preciso que se 

desenvolva agora uma querela doutrinária. As hipóteses de acionamento do 

litisconsórcio podem ser em um momento inicial e em um ulterior. 

Num momento inicial, a classificação específica (eventual, alternativo, 

eventual) de qual tipo de litisconsórcio se está diante não é possível detectar com 

                                                           
18 Art. 289. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do 
posterior, em não podendo acolher o anterior. 
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clareza, é necessário que haja a análise do pedido, para dizer exatamente qual a 

melhor classificação. 

Atente-se, entretanto, que apesar de haver a desconsideração, a pessoa 

jurídica deverá sim integrar o polo da relação processual (SOUZA, 2009, p. 94), a 

fim de que haja a garantia do contraditório nos moldes ditados pela Constituição 

Federal. 

Em sentido contrário, argumenta COELHO apud SOUZA (2009, p. 95) 

que “quando a fraude na manipulação da personalidade jurídica é anterior à 

propositura da ação pelo lesionado, a demanda deve ser ajuizada contra o agente 

que a perpetrou, sendo a sociedade a ser desconsiderada parte ilegítima”. 

Há que se atentar nesse entendimento que, uma vez provada a 

inexistência de fraude ou alguma confusão patrimonial, a sociedade, que não foi 

acionada, não poderá ser condenada e a ação será julgada improcedente, o que no 

entendimento deste trabalho lesa a parte autora que ingressou com ação e 

necessitará de uma nova para ver seus direitos garantidos perante outrem.  

Além disso, lembre-se que a oportunidade de defesa ou de acusação já 

poderia ter se concretizado à empresa desde o momento inicial e garantindo o 

contraditório, fazendo-a parte legítima e passível de condenação ou não. É o que 

nos alerta também SOUZA (2009, p. 95). 

Retornando-se à discussão sobre a formação de um litisconsórcio inicial, 

a doutrina entende que apenas deve haver a integração no polo passivo num 

momento inicial que a determinação de inclusão ulterior estaria ferindo o 

ordenamento brasileiro (DINAMARCO apud SOUZA, 2009, p. 98), com base nos 

artigos 264 e 29419 do Código de Processo Civil que têm por responsabilidade a 

chamada “estabilização da demanda” (NERY JR. e NERY apud SOUZA, 2009, p. 

97) e refutam estar errônea a inclusão posterior de mais agentes nos polos da ação 

processual.  

De forma muito sábia e eloquente, mais uma vez, SOUZA (2009, p. 99) 

informa cinco motivos para haver a inclusão de entes e formação de litisconsórcio 

                                                           
19 Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o 
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. 
Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida 
após o saneamento do processo. 
Art. 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas 
em razão dessa iniciativa. 
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após a petição inicial para corroborar no desenvolvimento e utilização da disregard 

doctrine. 

A primeira motivação seria de que “a inclusão de novo litisconsorte não 

trará nenhum prejuízo para a pessoa jurídica” que teria como se defender durante o 

processo sem necessidade de ser chamado em novo processo posterior. Cabe 

lembrar aqui que a pessoa jurídica ainda é ficção jurídica que merece ser 

resguardada e o instituto em análise não visa sua extinção. 

O segundo argumento seria “a inclusão de novo litisconsorte poderá 

significar o cumprimento ou a execução de eventual sentença condenatória contra 

ele” com a inteligência de se estar seguindo os moldes traçados pela Constituição 

Federal tornando o processo mais eficiente, sem haver o comprometimento do 

contraditório e da ampla defesa. 

O terceiro, por sua vez, viria no aspecto de que a “inclusão de novo 

litisconsorte também terá um caráter instrutório” fazendo com que o juiz possa 

analisar cuidadosamente a situação do caso concreto, fundamentando suas 

decisões e definindo sobre a aplicação ou não da teoria em análise neste trabalho. 

O quarto fundamento seria a necessidade de “entender o processo como 

um instrumento realizador do direito material”, de forma que não podem ser postos 

obstáculos no processo que dificultem o próprio andamento processual. 

Por fim, o último motivo seria o art. 264 do CPC20 em que se ressalvam as 

“substituições permitidas por lei”. 

A interpretação do doutrinador é no sentido de não haver imperativo 

algum capaz de proibir a entrada de um litisconsorte no curso do processo mesmo 

que não haja anuência do réu, tendo em vista que o autor defende que não haverá 

prejuízos para nenhuma das partes nem para o juízo. 

Superadas as situações de entrada do sócio na demanda e as discussões 

acerca dos meios de defesa como terceiro, é salutar discutir acerca destes meios 

após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica por parte do 

magistrado quando esta não é alvo de um incidente processual e corre dentro do 

próprio processo, tendo em vista o que a doutrina majoritária21 defende. 

                                                           
20 A citação do artigo foi anteriormente feita com outro viés interpretativo. O autor aqui se propõe a 
analisar de uma nova maneira a validar a feitura de um litisconsórcio posterior. 
21 Leonardo Greco, Carlos Alberto Menezes Direito, Araken de Assis, Cassio Scarpinella Bueno, João 
Batista Lopes dentre outros defendem a desnecessidade de ação própria para a decretação 
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Ainda se o considerarmos como terceiro, o sócio estaria autorizado a 

ingressar com agravo de instrumento nesta qualidade de participação processual, 

afetado por aquele que pediu a desconsideração. O sócio sofrerá a penhora de seus 

bens, embora não seja parte na execução ainda, posto que se está diante de uma 

execução, é o que nos leciona BRUSCHI (2009, p. 108), valendo-se da inteligência 

do art. 499, §1º do CPC22. 

Existe também a possibilidade de defesa por meio de embargos de 

terceiro, conforme ventilado em outras linhas deste trabalho e também por mandado 

de segurança e por recurso de terceiro prejudicado. 

Mas, se de forma explanada em outras linhas, consideramos que após a 

entrada do sócio no processo e sua devida citação dentro deste passar-se-ia a ser 

parte processual e, portanto, devendo ser tratado como tal, conforme nos leciona 

BRUSCHI (2009, p. 170), utilizar-se-iam dos meios de defesa que lhe são possíveis: 

embargos de devedor, impugnação, exceção de pré-executividade, agravo de 

instrumento, apelação dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

incidental no processo da desconsideração da personalidade jurídica, conforme (SOUZA, 2009, 
p.121-122). 
22 Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo 
Ministério Público. 
§ 1o Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a 
relação jurídica submetida à apreciação judicial. 
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6. AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELO NOVO CÓDIGO DE PRO CESSO CIVIL 

 
O Projeto de Lei na Câmara nº 8.046/2010 encabeçado pelo Senador 

José Sarney traz algumas modificações que merecem destaque na análise e estudo 

que ora se faz.  

 
6.1. As melhorias trazidas no Projeto de Lei na Câm ara nº 8.046/2010 

 

Não existem ainda muitos trabalhos elaborados acerca deste tema 

específico e ainda deve ser análise mais detalhada pelos doutrinadores do direito 

brasileiro, mas temos como um norteador o substitutivo elaborado pelos Diretores do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual para o Projeto em vigor propondo algumas 

alterações interessantes que veremos adiante. 

THEODORO JÚNIOR23 faz um apanhado processual sobre as grandes 

modificações que podem ser sentidas de forma sutil e determinante no que tange à 

utilização (do que seria a forma correta) da disregard doctrine. 

Inicia-se pelo que se desejava ver como fim da questão24 de como se 

daria a utilização da teoria da desconsideração da personalidade jurídica pela 

utilização do incidente de desconsideração  conforme prevê o art. 752, §4º do 

referido projeto25. 

Neste bojo, voltam-se os olhos ao Capítulo II (Do Incidente De 

Desconsideração Da Personalidade Jurídica) no qual se vêem os artigos 77, 78 e 

7926 tratando especificamente da questão.  

                                                           
23 Notas sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil do Brasil em matéria de Execução. In: 
Revista da OAB – Revista Eletrônica do Conselho Federal da OAB. Outubro a Dezembro de 2010 – 
Número 10. Comentários à reforma do código de processo civil – CPC. 
24 Adiante será visto que o projeto ainda não sanou perfeitamente a questão do incidente processual. 
25 Art. 752.Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos 
casos previstos em lei. (...) § 4º Para a desconsideração da personalidade jurídi ca é obrigatória a 
observância do incidente previsto neste Código.  
26 Art. 77.Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado na forma da lei, o juiz pode, em 
qualquer processo ou procedimento, decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica ou aos bens 
de empresa do mesmo grupo econômico. 
Parágrafo único. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica: 
I – pode ser suscitado nos casos de abuso de direito por parte do sócio; 
II – é cabível em todas as fases do processo de conhec imento, no cumprimento de sentença e 
também na execução fundada em título executivo extr ajudicial.  
Art. 78.Requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou o terceiro e a pessoa 
jurídica serão citados para, no prazo comum de quinze dias, se manifestar e requerer as provas 
cabíveis. 
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Iniciando-se pelo art. 77, observa-se que existe um incidente processual 

com o fulcro de “levantar o véu” da personalidade jurídica da sociedade em questão, 

colocando sob a égide de uma cognição judicial em que não será admitida a 

utilização da teoria por mero despacho judicial, valendo-se apenas da insolvência 

das obrigações da sociedade (MASSOUD, 2012, p. 87). 

A previsão estende-se inclusive para todas as fases processuais trazendo 

à baila para o “processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e também 

na execução fundada em título executivo extrajudicial”, de forma que deixa claro que 

prescinde de participação do sócio no processo de conhecimento para que haja a 

sua responsabilização na fase executiva. 

THEODORO JÚNIOR27 ainda reforça a ideia quando fala sobre a 

possibilidade de existir este incidente antes ou até mesmo depois de já proferida 

sentença. 

Visando garantir o contraditório e a ampla defesa observe-se que o art. 78 

traz expressa previsão de citação, ou seja, transformando o sócio ou o terceiro em 

parte processual, como já preconizava outrora SOUZA em linhas anteriores deste 

trabalho. 

Após citados, será dado prazo de quinze dias para manifestação e 

produção de provas. 

Por fim, temos que “o incidente será resolvido por decisão interlocutória 

impugnável por agravo de instrumento” de acordo com o art. 79 do mesmo projeto. 

Conforme salientou THEODORO JUNIOR28, esta nova roupagem deixa a 

penhora de bens para depois da decisão o incidente, entretanto, a interposição de 

recurso (agravo de instrumento) não detém efeito suspensivo. Desta forma, não é 

preciso a espera pelo trânsito em julgado para que já haja produção de efeitos pela 

adoção da teoria da desconsideração no caso concreto. 

Nesta questão última sobre a penhora de bens, o mesmo doutrinador 

alerta sobre a possibilidade de desvio de bens com a respectiva falha no 

procedimento, no entanto, existem outras medidas possíveis – enquanto o sócio ou 

                                                                                                                                                                                     

Art. 79.Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória 
impugnável por agravo de instrumento. 
27 Notas sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil do Brasil em matéria de Execução. In: 
Revista da OAB – Revista Eletrônica do Conselho Federal da OAB. Outubro a Dezembro de 2010 – 
Número 10. Comentários à reforma do código de processo civil – CPC 
28 Idem. 
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terceiro ainda não figurar como parte, ou seja, antes da citação e do deferimento da 

adoção da disregard doctrine – como a cautelar de arresto, por exemplo. 

 

6.2. As inconsistências persistentes no projeto e c ríticas ao modelo 

 
A questão ainda não se vislumbra amplamente resolvida pelo Projeto de 

Lei na Câmara nº 8.046/2010. É preciso voltar a atenção para alguns pontos cruciais 

nesta nova moldura na qual se assenta a utilização prática da teoria da 

desconsideração. 

O posicionamento deste trabalho é no sentido de coadunar-se com o 

posicionamento ventilado por MASSOUD (2012, p. 89) sobre o silêncio que o projeto 

deixa, no que diz respeito ao procedimento que seria adotado para este incidente 

processual, que dá margem a várias dúvidas. 

Primeiramente, como ficaria o curso do processo no caso da instauração 

do incidente processual? Seria suspenso? E a autuação? Seria em autos apartados 

ou seria dentro do próprio processo principal? E o órgão julgador? Qual seria? O 

projeto de lei não deixa claro. 

Para essas muitas dúvidas, é necessário fazer alguma reflexão. Será feita 

uma breve explanação de algumas alterações e inclusões propostas e de algumas 

inferências que podem ser feitas. 

Existe um substitutivo29 que foi providenciado a fim de dirimir a questão 

em caso de sua aprovação.  

Neste substitutivo há previsão expressa para também utilização da 

desconsideração inversa30, tema já versado anteriormente neste trabalho e visto sua 

utilização. 

Voltando-se à questão sobre a suspensão processual, a sugestão feita é 

da retificação para o que puseram no art. 313-B, veja-se: 

 

                                                           
29 Trata-se aqui do substitutivo elaborado pelos Diretores do Instituto Brasileiro de Direito Processual, 
quais sejam: Ada Pellegrini Grinover; Carlos Alberto Carmona; Cassio Scarpinella Bueno e Paulo 
Henrique dos Santos Lucon. 
30 Art. 313-A. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado na forma da lei, o juiz pode , 
a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, instaurar incidente 
para que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou dos sócios da pessoa jurídica ou aos bens de empresa do mesmo grupo 
econômico. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo pode ser a plicado inversamente na hipótese de abuso 
da pessoa física a fim de atingir os bens da pessoa  jurídica. 
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Art. 313-B. O incidente de desconsideração, que não suspenderá o 
processo , é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no 
cumprimento de sentença e também na execução fundada em título 
executivo extrajudicial. 
Parágrafo único. A instauração será imediatamente comunicada ao 
distribuidor para as anotações devidas. 
 
 

Cabe ressaltar que o juízo competente, pelo que se pode inferir do 

Projeto, seria o mesmo da ação ordinária, haja vista a existência de uma vinculação 

do incidente com o processo principal. 

No caso de se impor a não suspensão do processo, seria lógico que 

houvesse a autuação em apartado para que não sofresse interferência no processo 

principal, entretanto, veja-se que o Projeto usa a denominação incidente processual, 

mas não determina como este se dará. 

A impugnação do valor da causa, por exemplo, é feita em autos 

apartados, não suspende o curso do processo e julga-se no juízo a quo, nos moldes 

ditados pelo art. 261 do CPC31. Há que se lembrar também que existe o incidente de 

inconstitucionalidade que suspende o julgamento do processo e é de julgamento de 

órgão diverso do julgador da demanda, no caso, os tribunais respectivos. 

Desta feita, resta ainda a nebulosidade de como se daria este incidente 

específico para a desconsideração da personalidade jurídica. 

Sob esta ótica global, pode-se concluir que a saída acertada para a 

questão seria a autuação em apartado do incidente, sem a suspensão processual 

para que não haja confusão durante o andamento do processo, de forma que se 

coaduna com o pensamento de MASSOUD (2012, p. 89). 

Importante que finalize enfatizando que uma vez citado  serão impostos 

ao sócio  todos os meios de defesa cabíveis àquele que detém a qualidade de 

parte , não cabendo aqui enaltecer ou concordar com o entendimento de que o 

afetado pela desconsideração será considerado como terceiro, este ato lhe reduziria 

ou, até mesmo, tiraria mecanismos de defesa inerentes e estaria em desacordo com 

os ditames da Constituição Federal que preveem a proteção ao devido processo 

legal, ao contraditório e à ampla defesa. 

                                                           
31

  Art. 261.  O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A 
impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o 
juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, 
no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa. 
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Por fim, é necessário que se compreenda que mesmo sendo-lhe 

conferida a qualidade de parte, caso entre na demanda de modo tardio, o sócio não 

poderá se manifestar sobre atos já atingidos pela preclusão, ficará ciente dos atos 

processuais na forma que se encontram e poderá defender-se da forma que achar 

mais eloquente e vantajosa. 
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7.  CONCLUSÕES 

 
Do exposto, pode-se concluir o seguinte: 

 

a) A disregard doctrine existe e tem sua utilização há vários anos, 

conforme se pôde ver dos casos relatados de “Bank of United States 

vs. Deveaux”, “Salomon vs. Salomon & CO”. Além da influência de 

Rubens Requião para a chegada da teoria no direito brasileiro. 

 b) Há que ser lembrado que antes mesmo do Código Civil Brasileiro de 

2002, já era prevista de forma simplória e aplicada a desconsideração 

junto ao Código de Defesa do Consumidor(CDC)32, ainda que se 

utilizando da teoria menor , na qual a mera incapacidade de solvência 

da pessoa jurídica já poderia ensejar a desconsideração. 

c) Outro ponto salutar é o entendimento de que a teoria não surgiu com o 

intuito de extinguir a ficção da pessoa jurídica. É justamente para 

preservar o instituto e para garantir que ele seja utilizado da forma 

mais proba. O que se busca é a desconsideração para aquela 

situação específica e de forma pontual. Não haverá a 

desconstituição da pessoa jurídica.   

d) Não é plausível de confusão a teoria da desconsideração com a 

chamada ultra vires societatis. Uma vez que nesta não existe uma 

impossibilidade de responsabilizar o sócio, porque há previsão legal 

que legitima a imputação de responsabilidade. A desconsideração 

será utilizada quando esta for a única solução viável para haver 

responsabilização do sócio. 

e) O Código Civil deixou atrelado em seu art. 50 as hipóteses de: abuso 

da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, 

mas deixa de abordar de forma clara a hipótese de fraude, deixando 

esta para ser observada e ponderada pelo magistrado no caso 

concreto, observada as condições, a doutrina e a jurisprudência. 

f) Observa-se que teoria menor é, reconhecidamente pela jurisprudência, 

quem norteia os casos para o CDC e para o Direito Ambiental, 

entretanto, a regra para outras searas do Direito e principalmente no 

                                                           
32

 Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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Direito Empresarial, predomina a teoria maior, com critérios objetivos 

e subjetivos para a determinação da desconsideração da pessoa 

jurídica. 

g) Há quem aceite a existência do pedido de desconsideração no 

processo de conhecimento, no processo de execução e no processo 

cautelar e em todos eles estão presentes os princípios basilares da 

constituição: contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 

h) Existe divergência no que tange à classificação ou enquadramento do 

sócio como parte ou como terceiro no processo. A melhor doutrina, 

que merece guarida neste trabalho, encaixa-se na qual prevê a 

entrada do sócio como parte e não como terceiro. Conclui-se como a 

mais acertada, que vai garantir os princípios supracitados. 

i) De toda forma, ainda que seja considerado como terceiro não 

compondo a lide como parte, o sócio terá meios de defesa, como: os 

embargos de terceiro, mandado de segurança, recurso de terceiro 

prejudicado dentre outros. 

 j) Observou-se que a entrada do sócio em litisconsórcio é a mais 

acertada das decisões, ainda que seja a formação ulterior. Ventilou-se 

sobre a estabilização da demanda e sobre um possível problema a 

ser gerado, mas ressaltou-se sobre a inexistência de prejuízos para 

as partes e as benesses no que diz respeito ao contraditório e a 

celeridade processual. 

k) Outra questão levantada foi quanto à divergência na incidência da 

teoria da desconsideração. Se esta apareceria no procedimento como 

um incidente processual ou como ação autônoma. A doutrina diverge 

entre si com argumentos contundentes, mas tem prevalecido a ideia 

trazida de que seja tratado como um incidente processual. 

l) Por todas as polêmicas trazidas acima, o projeto do Novo Código veio 

para tentar lidar com elas e saná-las, visto que se tornou necessária a 

melhor regulamentação de todo este procedimento. Com a previsão 

de um capítulo próprio33, o Projeto de Lei na Câmara Nº 8.046/10 

tenta dirimir as principais questões em quatro artigos. Desta feita, 

                                                           
33

 O nome do capítulo é “Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”. 
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algumas dúvidas restaram sanadas: será um incidente processual, 

com a entrada do sócio como parte na demanda, com prazo de 15 

dias para manifestação, além de prolação de uma decisão 

interlocutória que poderá ser impugnada por agravo de instrumento. 

o) Entretanto, outras questões surgiriam à baila ainda com o advento do 

projeto do novo código. A autuação se daria em apartado ou nos 

próprios autos do procedimento principal? O surgimento do incidente 

suspenderia o curso do processo? Com estas interrogações 

presentes é que o grupo de Diretores do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual elaboraram sugestões num substitutivo que viria abordar 

explicitamente a não suspensão  do processo principal. Com relação 

à autuação, verificou-se como mais inteligível para o procedimento 

que seja em autos apartados para que não haja confusão no 

andamento da lide. 

p) Com as ressalvas e as modificações acredita-se que a utilização da 

disregard doctrine dentro destes moldes seria capaz de contemplar as 

necessidades existentes hoje. O que há de certo é a possibilidade de 

mudanças no projeto e conforme se vê, foi inclusive alvo de estudo 

pelo supracitado Instituto que, caso acatado, engrandece o projeto.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A – JURISPRUDÊNCIAS ACERCA DO TEMA 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 279.273 - SP (2000 ⁄0097184-7) 
EMENTA 
RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO 
ESPECIAL. SHOPPING CENTER DE OSASCO-SP. EXPLOSÃO. 
CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA 
MAIOR E TEORIA MENOR. LIMITE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. OBSTÁCULO AO 
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. ART. 28, 
§ 5º. 
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e 
incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial 
legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de 
consumidores, decorrentes de origem comum. 
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não 
pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente 
para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de 
insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da 
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da 
desconsideração). 
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico 
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a 
mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, 
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 
patrimonial. 
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não 
pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos 
sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstremconduta 
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de 
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da 
pessoa jurídica. 
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está 
calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência 
desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitosprevistos 
no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da 
pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores. 
- Recursos especiais não conhecidos. 
  
 
RECURSO ESPECIAL Nº 693.235 - MT (2004 ⁄0140247-0) 
EMENTA 
FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DE BENS PARTICULARES DE SÓCIOS-DIRETORES 
DE EMPRESA CONTROLADA PELA FALIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA (DISREGARD DOCTRINE). TEORIA MAIOR. 
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NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ANCORADA EM FRAUDE, ABUSO DE 
DIREITO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. 
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica - disregard doctrine -, 
conquanto encontre amparo no direito positivo brasileiro (art. 2º da Consolidação das 
Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4º da Lei n. 
9.605⁄98, art. 50 do CC⁄02, dentre outros), deve ser aplicada com cautela, diante da 
previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas físicas 
e jurídicas. 
2. A jurisprudência da Corte, em regra, dispensa ação autônoma para se levantar o 
véu da pessoa jurídica, mas somente em casos de abuso de direito - cujo 
delineamento conceitual encontra-se no art. 187 do CC⁄02 -, desvio de finalidade ou 
confusão patrimonial, é que se permite tal providência. Adota-se, assim, a "teoria 
maior" acerca da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige 
a configuração objetiva de tais requisitos para sua configuração. 
3. No caso dos autos, houve a arrecadação de bens dos diretores de sociedade que 
sequer é a falida, mas apenas empresa controlada por esta, quando não se cogitava 
de sócios solidários, e mantida a arrecadação pelo Tribunal a quopor  "possibilidade 
de ocorrência de desvirtuamento da empresa controlada", o que, à toda evidência, 
não é suficiente para a superação da personalidade jurídica. Não há notícia de 
qualquer indício de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, circunstância 
que afasta a possibilidade de superação da pessoa jurídica para atingir os bens 
particulares dos sócios. 
4. Recurso especial conhecido e provido. 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 948.117 - MS (2007 ⁄0045262-5) 
EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
JUDICIAL. ART. 50 DO CC⁄02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE.  
I – A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados 
impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 211⁄STJ. 
II – Os embargos declaratórios têm como objetivo sanear eventual obscuridade, 
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 
do CPC, quando o Tribunal a quo pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a 
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar 
a decisão, como ocorrido na espécie. 
III – 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 CC⁄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.  
V – A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como 
medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem 
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atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de 
direitoestabelecidos no art. 50 do CC⁄02. Somente se forem verificados os requisitos 
de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, “levantar o véu” 
da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. 
VI – À luz das provas produzidas, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, 
entendeu, mediante minuciosa fundamentação, pela ocorrência de confusão 
patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente, ao se utilizar indevidamente 
de sua empresa para adquirir bens de uso particular. 
VII – Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro 
grau de jurisdição, afigurou-se escorreita, merecendo assim ser mantida por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso especial não provido. 
  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.741 - SP  (2008 ⁄0146043-5)     
EMENTA 
AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 
9.985⁄00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR PARTICULAR NO 
PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA. TURBAÇÃO E ESBULHO DE BEM 
PÚBLICO. DEVER-PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO 
ESTADO. OMISSÃO. ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605⁄1998. DESFORÇO IMEDIATO. 
ART. 1.210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, DA 
LEI 6.938⁄1981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). CONCEITO 
DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE 
NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E DE EXECUÇÃOSUBSIDIÁRIA. 
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 
1. Já não se duvida, sobretudo à luz da Constituição Federal de 1988, que ao 
Estado a ordem jurídica abona, mais na fórmula de dever do que de direito ou 
faculdade, a função de implementar a letra e o espírito das determinações legais, 
inclusive contra si próprio ou interesses imediatos ou pessoais do Administrador. 
Seria mesmo um despropósito que o ordenamento constrangesse os particulares 
a cumprir a lei e atribuísse ao servidor a possibilidade, conforme aconveniência ou 
oportunidade do momento, de por ela zelar ou abandoná-la à própria sorte, de nela 
se inspirar ou, frontal ou indiretamente, contradizê-la, de buscar realizar as suas 
finalidades públicas ou ignorá-las em prol de interesses outros. 
2. Na sua missão de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações, como patrono que é da preservação e restauração 
dos processos ecológicos essenciais, incumbe ao Estado “definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua proteção” (Constituição Federal, art. 225, § 1º, III). 
3. A criação de Unidades de Conservação não é um fim em si mesmo, vinculada que 
se encontra a claros objetivos constitucionais e legais de proteção da Natureza. Por 
isso, em nada resolve, freia ou mitiga a crise da biodiversidade –diretamente 
associada à insustentável e veloz destruição de habitat natural –, se não 
vier acompanhada do compromisso estatal de, sincera e eficazmente, zelar pela sua 
integridade físico-ecológica e providenciar os meios para sua gestão técnica, 
transparente e democrática. A ser diferente, nada além de um “sistema de áreas 
protegidas de papel ou de fachada” existirá, espaços de ninguém, onde a omissão 
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das autoridades é compreendida pelos degradadores de plantão como autorização 
implícita para o desmatamento, a exploração predatória e a ocupação ilícita. 
4. Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, no 
Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, 
solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da 
reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, este 
último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as 
quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. 
Precedentes do STJ. 
5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou 
por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição 
Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização 
objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema 
especial, como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938⁄1981, art. 3º, IV, c⁄c o art. 
14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem apresença de 
um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, 
consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional. 
6. O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= dever-poder de 
implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, 
provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos 
essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da 
legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938⁄1981, 
arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605⁄1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos 
contra o Meio Ambiente). 
7. Nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 9.605⁄1998, são titulares do dever-poder de 
implementação “os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de 
fiscalização”, além de outros a que se confira tal atribuição. 
8. Quando a autoridade ambiental “tiver conhecimento de infração ambiental  é 
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo 
próprio, sob pena de co-responsabilidade” (art. 70, § 3°, da Lei 9.605 ⁄1998, 
grifo acrescentado). 
9. Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não se 
desincumbe do dever-poder de fiscalização ambiental (e também urbanística) o 
Administrador que se limita a embargar obra ou atividade irregular e a denunciá-la 
ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando ou desprezando outras 
medidas, inclusive possessórias, que a lei põe à sua disposição para eficazmente 
fazer valer a ordem administrativa e, assim, impedir, no local, a turbação ou o 
esbulho do patrimônio estatal e dos bens de uso comum do povo, resultante de 
desmatamento, construção, exploração ou presença humana ilícitos. 
10. A turbação e o esbulho ambiental-urbanístico podem – e no caso do Estado, 
devem – ser combatidos pelo desforço imediato, medida prevista atualmente no art. 
1.210, § 1º, do Código Civil de 2002 e imprescindível à manutenção da autoridade e 
da credibilidade da Administração, da integridade do patrimônio estatal, da 
legalidade, da ordem pública e da conservação de bens intangíveis e indisponíveis 
associados à qualidade de vida das presentes e futurasgerações. 
11. O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, 
confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade 
ambiental, isto é, toda e qualquer “pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
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privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental” (art. 3º, IV, da Lei 6.938⁄1981, grifo adicionado). 
12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e 
de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando 
deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe 
denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. 
13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos 
da Lei 6.938⁄1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu 
dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ouindiretamente, 
tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, 
consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público 
relapso ou desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo 
da improbidade administrativa. 
14. No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade 
ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de 
preferência). 
15. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado 
integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, só ser 
convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material (= devedor 
principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, 
seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da 
prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 
do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do 
Código Civil). 
16. Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambiental, não 
se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução 
subsidiária do Estado – sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a 
equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a internalização das 
externalidades ambientais negativas – substituir, mitigar, postergar ou dificultar 
o dever, a cargo do degradador material ou principal, de recuperação integral do 
meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos causados. 
17. Como conseqüência da solidariedade e por se tratar de litisconsórcio facultativo, 
cabe ao autor da Ação optar por incluir ou não o ente público na petição inicial. 
18. Recurso Especial provido. 
  
   
RECURSO ESPECIAL Nº 1.080.682 - MG (2008 ⁄0172989-3) 
EMENTA 
RECURSO ESPECIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EXECUÇÃO POR DÍVIDA 
PARTICULAR AJUIZADA EM FACE DE EX-ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA - PENHORA DE IMÓVEL TRANSFERIDO ANTERIORMENTE A 
CONSÓRCIO SUBMETIDO A REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
 OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - 
ADEMAIS, NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL 
AO PATRIMÔNIO DO CONSÓRCIO QUE PRECEDEU AO AJUIZAMENTO DA 
EXECUÇÃO EM FACE DO EX-ADMINISTRADOR - INVALIDADE DA PENHORA -
 OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 36 E 38 DA LEI N. 
6.024⁄72 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 
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I - As preliminares de ausência de prequestionamento e de incidência do Enunciado 
n. 7 da Súmula⁄STJ, merecem ser afastadas; 
II - Em se tratando de simples embargos à execução opostos por instituição 
financeira liquidanda em face de um credor particular, não há necessidade de 
audiência do Parquet, pois não há, nesse caso, interesse público a tutelar-se. 
Ademais, não foi demonstrada pela recorrente a existência de prejuízo; 
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento 
de que a indisponibilidade patrimonial prevista no art. 36 da Lei n. 6.024⁄74 refere-se 
exclusivamente a atos de alienação de iniciativa do próprio ex-administrador, não 
impedindo, contudo, eventual constrição judicial sobre os bens particulares deste 
último, tal como a penhora. Precedentes; 
IV - Contudo, na hipótese dos autos, à época do ajuizamento da execução, o bem 
atingido por indisponibilidade não pertencia mais ao ex-administrador, mas à própria 
pessoa jurídica recorrida, o que torna a penhora inválida, tendo sido corretamente 
acolhidos os embargos de terceiro; 
V - Recurso especial improvido. 
  
  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.169.175 - DF (2009 ⁄0236469-3) 
EMENTA 
RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - ARTIGOS 472, 593, II e 659, § 4º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 284⁄STF - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA 
DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO 
DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA 
SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS 
DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - 
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E 
FUTUROS NOS TERMOS DO ART. 591 DO CPC - RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 
I - A ausência de explicitação precisa, por parte do recorrente, sobre a forma como 
teriam sido violados os dispositivos suscitados atrai a incidência do enunciado n. 284 
da Súmula do STF. 
II - A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o 
ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto 
protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor 
buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem 
a sociedade, mais especificamente, seus sócios e⁄ou administradores. 
III - Portanto, só é admissível em situações especiais quando verificado o abuso da 
personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de 
finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, 
ainda, conforme amplamente reconhecido pela  jurisprudência desta Corte 
Superior, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na 
junta comercial. Precedentes. 
IV - A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se 
constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso 
concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da 
demanda, de meios processuais para impugná-la. 
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V - A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em 
direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do 
próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição 
acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas 
quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. 
VI - O art. 591 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os devedores 
respondem com todos os bens presentes e futuros no cumprimento de suas 
obrigações, de modo que, admitir que a execução esteja limitada às quotas sociais 
levaria em temerária e indevida desestabilização do instituto da desconsideração da 
personalidade jurídica que vem há tempos conquistando espaço e sendo moldado 
às características de nosso ordenamento jurídico. 
VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. 
  
  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.259.018 - SP (2010 ⁄0065925-4) 
EMENTA 
PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. 
SOCIEDADES COLIGADAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. 
DESNECESSIDADE. DECISÃO INAUDITA ALTERA PARTE. VIABILIDADE. 
RECURSO IMPROVIDO. 
1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um propósito 
comum, promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos mas com intuito 
substancial de desviar patrimônio de empresa em situação pré-falimentar, é 
necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação, no intuito de 
encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e 
responsabilizando os envolvidos. 
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida 
a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para 
prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste 
nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses. 
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita independentemente 
da instauração de processo autônomo. A verificação da existência de coligação 
entre sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos que demonstrem a 
efetiva influência de um grupo societário nas decisões do outro, independentemente 
de se constatar a existência de participação no capital social. 
4. Na hipótese de fraude para desvio de patrimônio de sociedade falida, em 
prejuízo da massa de credores, perpetrada mediante a utilização de complexas 
formas societárias, é possível utilizar a técnica da desconsideração da 
personalidade jurídica com nova roupagem, de modo a atingir o patrimônio de todos 
os envolvidos. 
5. Recurso especial não provido. 
  
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 422.583 - PR (2002/0035 457-5) 
EMENTA 
 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTA L. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBID ADE 
ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATOS DE LEASING . SÓCIO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONI BILIDADE E 
SEQÜESTRO DE BENS. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCI A DE 
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FUNDAMENTAÇÃO. 
1. Acórdão "a quo" que denegou agravo de instrumento cujo objetivo foi a concessão 
de efeito suspensivo à liminar que decretou a indisponibilidade e seqüestro dos bens 
do recorrente em Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade 
Administrativa, a qual objetivou apurar fraudes no âmbito de contratos de leasing . 
2. Chamamento do recorrente para integrar o pólo passivo da demanda sustentado 
no fato de ser ele o sócio principal da empresa e ter assumido responsabilidade 
referente aos contratos firmados. 
3. Decisum recorrido que deixou de avaliar a extensão e as conseqüências graves 
da medida tomada, além de não ter tido o cuidado de considerar a caracterização da 
provisoriedade das alegações iniciais do Ministério Público; não se elencam os fatos 
que demonstram os fortes indícios de responsabilidade, além de não expor em que 
consistem os riscos determinantes da decretação estatuída. 
4. A indisponibilidade de bens, para os efeitos da Lei nº 8.429/92, só pode ser 
efetivada sobre os adquiridos posteriormente aos atos supostamente de 
improbidade. 
5. A decretação da disponibilidade e o seqüestro de bens, por ser medida extrema, 
há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo 
devido processo legal, sob pena de se tornar nula. 
6. Inocorrência de verificação dos pressupostos materiais para decretação da 
medida, quais sejam, existência de fundada caracterização da fraude e o difícil ou 
impossível ressarcimento do dano, caso comprovado. 
7. Enquanto os bens financiados em garantia ao contrato não forem buscados e 
executados, em caso de inadimplência, para sustentar, com as suas vendas, as 
prestações assumidas, é impossível, juridicamente, falar-se em prejuízo patrimonial 
decorrente do referido negócio jurídico. Os bens financiados são da empresa 
arrendadora; são apenas entregues ao financiado que, após o término do contrato, 
poderá optar pela sua compra.  
8. Inobservância do Princípio da Proporcionalidade ("mandamento da proibição de 
excesso"), tendo em vista que não foi verificada a correspondência entre o fim a ser 
alcançado por uma disposição normativa e o meio empregado, a qual deve ser 
juridicamente a melhor possível. 
9. A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que só pode ser 
decretada após o devido processo legal, o que torna a sua ocorrência em sede 
liminar, mesmo de forma implícita, passível de anulação. 
10. Agravo regimental provido. Recurso especial provido, para cassar os efeitos da 
indisponibilidade e do seqüestro dos bens do recorrente. 


