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“Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, 

vocês devem amar-se uns aos outros.” (João, 

13:34) 

 

“Nesse tempo, meu avô perguntou quais seriam 

as mais belas coisas do mundo. Eu não soube 

responder. [...] Ele sorriu e quis saber se não 

haviam de ser a amizade, a honestidade, a 

generosidade, o ser-se fiel, educado, o ter-se 

respeito por cada pessoa. Ponderou se o mais 

belo do mundo não seria fazer-se o que se sabe 

e pode para que a vida de todos seja melhor. [...] 

No verdadeiro amor tudo é para sempre vivo”. 

(Valter Hugo Mãe, As mais belas coisas do 

mundo) 

 



 

RESUMO 

 

Apesar de toda a evolução legislativa, jurisprudencial e doutrinária, remanescem pontos 

obscuros e controversos na aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 

especialmente quanto ao critério de imputação de responsabilidade patrimonial aos sócios nos 

casos de fraude patrimonial (desconsideração para fins de responsabilidade). Nesse grupo de 

casos, o fio condutor da aplicação da desconsideração deve ser o princípio da boa-fé objetiva. 

Reconhecido o abuso da personalidade jurídica, o juiz deve, a partir das circunstâncias 

concretas, projetar um standard comportamental para cada sócio, segundo a boa-fé, a fim de 

aferir a (ir)regularidade de sua conduta, e, com isso, definir (e justificar) os limites subjetivos 

da desconsideração. Sócios minoritários, desprovidos do poder de controle, podem ser 

enquadrados como “sócios de boa-fé” para afastamento da responsabilidade, sendo lícita ao 

juiz, em determinados casos, a inversão do ônus da prova. Por outro lado, a detenção do poder 

de controle impede o sócio controlador de invocar a exceção de boa-fé para afastar os efeitos 

da desconsideração para fins de responsabilidade, uma vez que o controle implica a 

responsabilidade pelo risco de abuso da personalidade jurídica.  

 

Palavras-chave: Desconsideração da personalidade jurídica. Fraude patrimonial. Limites 

subjetivos. Sócio de boa-fé. Sócio controlador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Despite the legislative, jurisprudential and doctrinal evolution, obscure and controversial points 

remain in the application of the disregard doctrine, especially regarding the criterion for liability 

attribution to partners in cases of equity fraud (disregard for liability purposes). In these cases, 

the guiding principle for applying the disregard doctrine should be the principle of honesty 

(objective good faith). When recognizing an act of abuse of the legal personality occurred, the 

judge must, based on the concrete circumstances, design a behavioral standard for each 

partner, according to the requirements of good faith, in order to assess the illegality or regularity 

of their conduct and thus define (and justify) the subjective limits of disregard. Minority 

partners, deprived of controlling power, can be classified as “partners in good faith” for the 

removal of their responsibility.  In certain cases, it may be appropriate to reverse the burden of 

proof. On the other hand, the controlling partner is barred from invoking the principle of 

honesty (good faith) to rule out the effects of the application of the disregard doctrine, given 

that control implies responsibility in the risk of abuse of the legal personality. 

 

Keywords: Disregard doctrine. Disregard for liability purposes. Equity fraud. Subjective limits. 

Partner in good faith. Controlling partner.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Quais sócios podem ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica para 

fins de responsabilidade?  

Em outros termos, reconhecida a fraude patrimonial operada por meio da personalidade 

jurídica, todos os sócios devem ter seus bens penhorados ou pode se falar na existência de sócios 

de boa-fé que não mereceriam ser responsabilizados? Quais os critérios para decidir sobre a 

sujeição dos sócios à teoria da desconsideração?  

Esses são os problemas que motivam o presente trabalho. Antes de buscar a resposta a 

esses instigantes questionamentos, serão resgatados alguns conceitos teóricos a respeito da 

teoria da desconsideração1 para demonstrar que não existe um fenômeno unitário de 

desconsideração. Trata-se de um instituto plural. São várias as desconsiderações. Por isso, não 

faz sentido procurar uma resposta uniforme para todas elas. É preciso refinar e delimitar o 

fenômeno e, por conseguinte, o tema. Desse modo, o estudo se limitará à desconsideração da 

personalidade jurídica para fins de responsabilidade patrimonial dos sócios. Isto é, a 

desconsideração que, usualmente, ocorre na fase executiva de processos judiciais. A escolha do 

recorte é de ordem prática: esses são 94% dos casos de desconsideração nos tribunais 

brasileiros2.  

Seguindo essa linha, mais um corte será feito: o fenômeno será estudado a partir da 

aplicação da teoria maior da desconsideração para fins de responsabilidade de forma direta e 

restritiva, ou seja, aquela voltada a atingir os sócios que figuram no contato social e justificada 

pelo abuso da personalidade jurídica para fraudar créditos de natureza civil e comercial3 (vide 

 
1Esse resgate teórico, voltado à melhor compreensão da teoria da desconsideração, parece importante para que o 

tema seja enfrentado com a seriedade que merece. Nesse ponto, concorda-se com DWORKIN sobre as 
consequências que a falta de compreensão dos institutos pode ter sobre a aplicação do direito. Mesmo na decisão 
de “casos fáceis”, “we may feel confident that we are doing is proper, but until we can identify the principles 
we are following we cannot be sure that they are sufficient, or whether we are applying them consistly” 
(DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge HUP, 1978. p. 15). Com toda certeza, para a decisão 
de casos difíceis, conhecer as bases teóricas em que se sustentam as soluções práticas se torna ainda mais 
importante.  

2PARENTONI, Leonardo Netto. Reconsideração da personalidade jurídica: estudo dogmático sobre a aplicação 
abusiva da disregard doctrine com análise empírica da jurisprudência brasileira. 2012. Tese (Doutorado em 
Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. p. 99.  

3Esse é o foco do trabalho. Por vezes, serão mencionadas legislações ou decisões vindas de outros segmentos, 
apenas para reforço da argumentação dos pontos suscitados, mas sem que isso implique a ampliação do objeto 
de estudo. Temas como obrigações pessoais de sócios e administradores, desconsideração atributiva, 
desconsideração para sujeição de sócio oculto, desconsideração inversa, desconsideração em benefício do sócio, 
aplicação da desconsideração às empresas em recuperação judicial e falência (APÊNDICE 1) não serão 
abordados.  
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APÊNDICE 14). De modo secundário, será estudada a transposição dos critérios propostos para a 

situação dos grupos de sociedades (desconsideração de forma expansiva).  

Delimitado o tema, voltemos ao objeto do estudo. Antes do advento da Lei de Liberdade 

Econômica, o Código Civil regulava a matéria e afirmava que os “efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores 

ou sócios da pessoa jurídica”.  

À primeira impressão, todos os sócios e administradores deveriam responder pelos 

débitos da sociedade em caso de abuso da personalidade. Até pouco tempo atrás, a doutrina não 

se interessava pelo tema5. Nos Tribunais, permanecia a sensação de que, apurado o abuso, todos 

os sócios responderiam pelo débito6. Paulatinamente, passaram a ser identificadas situações 

concretas em que não seria justa a responsabilização de determinado sócio, mormente o 

minoritário desprovido do poder de gerência7. Parte da doutrina passou a defender a necessidade 

de que cada situação concreta fosse considerada singularmente8. Nada obstante, até o momento, 

doutrina e jurisprudência9 não convergiram sobre quais são os critérios (v.g. poder de mando, 

estrutura de poder, poder de influência, benefício) que devem nortear essas decisões.  

Mesmo na SEGUNDA SEÇÃO do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a celeuma permanece. 

Se alguns julgados analisam circunstâncias do caso concreto para excluir a responsabilidade de 

 
4Apêndice 1 - Refinamento do Tema: Justificativa do Recorte Temático e Breve Exame de Categorias Jurídicas 

Afins.  
5Chegou a ser afirmado que “por mais que se tenha pesquisado, nada foi encontrado na literatura sobre o assunto 

no que pertine aos limites de sua aplicabilidade, tanto no Brasil como no estrangeiro. Nenhum autor toca no 
assunto”. (BRUSCHI, Gilberto Gomes. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 147).  

6EXECUÇÃO. Desconsideração de personalidade jurídica - Suspensão da execução, diante de desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa-executada, em relação ao sócio que detém 10% do capital social e que sofreu 
penhora, até que os demais sócios apresentem defesa e indiquem bens à constrição judicial Inadmissibilidade - 
Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada acarretou a responsabilidade solidária e 
ilimitada de todos os sócios que não exerceram a gerência ou administração da sociedade que integra 
Irrelevância - Dentre os principais direitos inerentes à qualidade de sócio estão incluídos o de fiscalizar e o de 
avaliar a gestão, não apenas considerados atos isolados, mas também tendo em conta o conjunto das operações 
realizadas Possibilidade de o sócio voltar-se contra os demais ou então a de indicar bens deles que possam ser 
penhorados na execução - Prosseguimento em relação a um deles Cabimento Recurso desprovido.  (TJSP. 
Agravo de Instrumento n. 0083618-86.2013.8.26.0000. Relator: Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de 
Direito Privado, julgado em 17/2/2014). 

7AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO 
MINORITÁRIO. 1) Desconsiderada a personalidade jurídica, o sócio minoritário que não detém poderes de 
gestão na sociedade não pode responder com o seu patrimônio pessoal pela dívida contraída pela empresa, 
segundo jurisprudência amplamente majoritária desta Corte Estadual de Justiça e do Superior Tribunal de 
Justiça. 2) Assim, não é possível, a título de desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, colocar como 
responsável pela dívida aquele que não teve qualquer influência na atuação da sociedade. 3) Recurso ao qual se 
dá provimento. (TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0034356-26.2017.8.19.0000. Relator: Des. Heleno Ribeiro 
Pereira Nunes, 5ª Câmara Cível, julgado em 8/8/2017). 

8BIANQUI, Pedro Henrique Torres. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 85. 

9Vide Apêndice 2 – Método de Refinamento da Pesquisa Jurisprudencial.  
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determinado sócio10, outros entendem que, em caso de abuso, os sócios respondem 

indistintamente pelas dívidas sociais11.   

O problema não passou despercebido do legislador. A Lei de Liberdade Econômica 

alterou o artigo 50 do Código Civil e previu que os “efeitos de certas e determinadas relações 

de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa 

jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.  

Uma leitura descuidada poderia conduzir à impressão de que a norma só pode ser 

aplicada quando identificado o beneficiário final do abuso da personalidade (ato abusivo ou 

atividade societária). Além de pecar pelo tratamento unitário – como se pudesse existir uma só 

resposta para um fenômeno tão amplo e variado como a desconsideração! –, a lei coloca em 

risco a operatividade do instituto.  

A dificuldade para identificação do beneficiário pode ser mais ou menos fácil (ou até 

impossível) de acordo com a fraude verificada no caso concreto e com a resposta oferecida pelo 

ordenamento (desconsideração atributiva v. para fins de responsabilidade). Por exemplo, 

quando a personalidade se torna véu para ocultar os ativos em partilha de bens em dissolução 

de sociedade conjugal ou mesmo instrumento para mascarar a capacidade econômica do sócio 

em fixação de alimentos; não há dificuldade para identificar o beneficiado pelo abuso da 

personalidade.  

Nos casos de fraude patrimonial, justamente porque a personalidade jurídica é utilizada 

para ocultar o patrimônio ou riquezas, a identificação do beneficiado pela fraude pode se tornar 

uma missão árdua. É comum que o credor fraudado sequer localize os bens ocultados. Muitos 

casos de abuso da personalidade alcançam seus objetivos inescrupulosos. Isto é, em muitas 

situações, os ardis empregados pelo devedor impedem o credor de receber o que lhe é devido.  

Nas situações em que o credor consegue localizar indícios da fraude patrimonial e os bens 

ocultados, exigir-lhe a prova do verdadeiro beneficiário – escondido pelo(s) véu(s) da(s) 

personalidade(s) – é tornar inoperante o instituto. Logo, se essa fosse a interpretação do 

dispositivo e a intenção do legislador para a hipótese, melhor seria que a reforma tivesse 

revogado o artigo.  

Se, de um lado, é difícil a identificação precisa do destinatário dos valores econômicos 

provenientes do abuso (o que se torna ainda mais grave nas situações de “testas de ferro” e 

 
10STJ. Recurso Especial n. 1.686.162/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 

26/11/2019. 
11STJ. Agravo Interno no REsp n. 1.757.106/SP. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 

2/9/2019.  
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“homens de palha”12), de outro, o status socii confere ao seu titular alguns direitos 

inderrogáveis: fiscalização, participação nos resultados sociais, participação no acervo da 

sociedade, preferência em caso de aumento de capital social, direito de recesso13. Assim, é 

difícil imaginar uma situação em que o abuso da personalidade jurídica não traga benefício para 

o sócio, ainda que indireto14.  

Lido à luz da experiência comum e da lógica do razoável, o critério trazido pelo texto 

da Lei se revela demasiadamente genérico e, por isso, em tese, não impede a responsabilização 

de todos os sócios integrantes da pessoa jurídica que instrumentaliza a fraude. Para piorar, não 

auxilia o juiz a decidir, em concreto, a responsabilização dos sócios. Ou seja, apesar do 

acréscimo de palavras, o problema não foi solucionado. 

Os casos examinados ao longo deste trabalho – especialmente os julgamentos recentes 

das TERCEIRA e QUARTA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – confirmarão a incerteza 

que reina sobre a matéria. Ainda assim, os julgamentos analisados fornecerão subsídios para 

identificação de critérios orientadores às decisões de casos futuros e serão objeto de análise 

crítica, ora positiva, ora negativa.   

O trabalho procurará demonstrar que nem sempre o fio condutor da teoria da 

desconsideração – o seu ponto de partida e ponto de chegada – recebe a devida atenção pela 

doutrina e pelos tribunais, qual seja, o princípio da boa-fé objetiva.  

Expostos esses pontos, passamos à estrutura do trabalho. O primeiro capítulo analisará 

a natureza jurídica e os efeitos da desconsideração para fins de responsabilidade: técnica de 

responsabilidade que oferece resposta à fraude patrimonial operada por meio da personalidade 

jurídica. É uma técnica de tutela da responsabilidade patrimonial.  

 
12“Há também o risco de a organização interna transferir formalmente os benefícios abusivos para os ‘homens de 

palha’ ou ‘testas de ferro’, exigindo um cuidado investigativo, para além do que é explícito, que leve em 
consideração o efetivo trânsito de riquezas.” (LEONARDO, Rodrigo Xavier; RODRIGUES JUNIOR, Otávio 
Luiz. A desconsideração da pessoa jurídica – alteração do art. 50 do Código Civil: art. 7º. In: MARQUES 
NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier (coord.). 
Comentários à lei de liberdade econômica: Lei 13.874/2019. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Edição 
do Kindle). 

13Artigos 109 e 137 da LSA. Para a sociedade limitada, é possível relacionar os artigos do Código Civil que tratam 
dos direitos essenciais dos sócios: (i) direito de fiscalização: artigos 1.020, 1.021 e 1.072; (ii) direito de 
participação nos resultados sociais: art. 1.008; (iii) direito de participação no acervo da sociedade em caso de 
liquidação: art. 1.108; (iv) preferência em caso de aumento do capital social: art. 1.081; (v) direito de retirada: 
artigos 1.029 e 1.077.  

14Em sentido similar: “Na experiência cotidiana, mostra-se muito difícil identificar os beneficiários diretos ou 
indiretos de um ato abusivo. Se desse ato sobreveio uma oportunidade lucrativa (seja pelo lucro objetivo, 
percebido pela pessoa jurídica; seja pelo lucro subjetivo, distribuído entre os sócios), ainda que indiretamente, 
os beneficiários podem ser todos os integrantes da pessoa jurídica.” (LEONARDO, Rodrigo Xavier; 
RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. A desconsideração da pessoa jurídica – alteração do art. 50 do Código 
Civil: art. 7º. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz; LEONARDO, 
Rodrigo Xavier (coord.). Comentários à lei de liberdade econômica: Lei 13.874/2019. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2020. Edição do Kindle).  
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O capítulo 2 enfrentará os limites subjetivos da desconsideração para fins de 

responsabilidade. A partir da identificação das principais variantes que podem influir na 

definição dos limites subjetivos da desconsideração (tipo de sociedade, de sócio, de abuso da 

personalidade e natureza dos interesses envolvidos), será buscado o fundamento e verdadeiro 

critério que deve nortear a análise: mais uma vez, o princípio da boa-fé objetiva.   

Aclarados os critérios relevantes para a delimitação subjetiva da desconsideração para 

fins de responsabilidade, o capítulo 3 examinará em que situações o sócio de pessoa jurídica, 

cuja personalidade foi declarada ineficaz, pode invocar a sua boa-fé para ficar imune às 

atividades executivas.  
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2 DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS DE RESPONSABILIDADE  
 

2.1 A fraude e as várias desconsiderações da personalidade jurídica  
 

O estudo da teoria da desconsideração pressupõe a compreensão de que personalidade 

jurídica (artigos 1º e 45 do CC), autonomia patrimonial (art. 49-A do CC) e responsabilidade 

limitada (artigo 1.052 do CC e artigo 1º da LSA) são técnicas jurídicas distintas, nem sempre 

coincidentes, que podem ser previstas e encorajadas pelo ordenamento para fomentar o 

desenvolvimento econômico e social15. Seus fundamentos são constitucionais16.  

Esse status constitucional não confere natureza absoluta aos direitos decorrentes da 

personalidade jurídica. Se a personalidade jurídica17 e os direitos, ou “privilégios”18, dela 

decorrentes servirem para frustrar a obrigatoriedade das regras jurídicas19, o juiz deverá mitigar 

a personalidade e seus efeitos.  

 
15MARÇAL JUSTEN FILHO aponta que a personalidade jurídica é manifestação da “atividade promocional do 

Estado” (JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 95). A respeito do funcionamento das normas promocionais, pode ser 
consultado: BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri, SP: Manole, 
2007. p. 15 e seguintes.  

16As regras de autonomia da personalidade jurídica e de limitação de responsabilidade, assim como a própria 
personalidade jurídica, estão relacionadas aos valores consagrados pelos artigos 1º, IV, 3º, II, 170, III, IV, 
parágrafo único, e 174 da Constituição Federal. Sempre que possível, será evitado o recurso recorrente a 
argumentos ligados à Constituição para o tratamento das questões enfrentadas. Sabe-se da importância da 
função social na solução dos problemas teóricos e práticos do direito e da publicização do direito privado. O 
que se pretende é evitar uma utilização excessiva de princípios constitucionais, quando as questões examinadas 
encontrem no direito infraconstitucional instrumentos que permitam ao juiz e ao intérprete encontrar soluções 
justas e conforme os conhecidos princípios consagrados na ordem constitucional. (Nesse sentido: RODRIGUES 
JUNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito Civil contemporâneo na tradição de civil law em 
face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, Lisboa, v. 143, p. 43-66, 2011. Sobre o papel da 
função social para o enfrentamento da desconsideração da personalidade jurídica, vale consultar: SALAMA, 
Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, economia. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 258-263). 

17LAMARTINE CORRÊA dimensiona o problema enfrentado na desconsideração: “o problema de que vamos tratar 
neste capítulo é problema comum a todo e qualquer sistema jurídico em que vigore o princípio básico da 
separação entre pessoa jurídica e pessoa-membro. Pois em todos esses países pode surgir (como de fato tem 
surgido) o fenômeno da utilização da pessoa jurídica (e de sua subjetividade autônoma, separada) no contexto 
da busca de finalidades distintas daquelas que inspiram o conjunto do sistema jurídico. Como em qualquer 
desses países pode surgir (como tem surgido) a reação jurisprudencial (e doutrinária) tendente a impedir que a 
pessoa jurídica seja utilizada com sucesso para finalidade imorais ou antijurídicas. É claro que uma parte relevante 
da problemática diz respeito a problemas de responsabilidade. Mas ainda aqui o problema é comum à imensa maioria 
dos países que vivem em sistema capitalista. Pois que - pormenores à parte - em todos esses países a função do 
instituto ‘sociedade anônima’ ou, com as devidas modificações, do instituto ‘sociedade de responsabilidade limitada’, 
encontra coordenadas na preocupação de limitação do risco empresarial" (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A 
dupla crise da personalidade jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 262).  

18VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali: nella common law e 
nella civil law. Milão: A. Giuffre, 1964. p. 66.  

19ALVINO LIMA, após esclarecer que “a obrigatoriedade da lei constitui, sem dúvida, a espinha dorsal de todo o 
sistema positivo”, traz dizeres elucidativos sobre a importância do combate à fraude: “Toda arte que se emprega, 
diz Ihering, para proteger a lei pode ceder antes as astúcias que a vida emprega para miná-la, desmoroná-la. 
Não basta alcançar um fim almejado, ordenar uma cousa; não basta que a lei tenha uma lâmina bem afiada, para 
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A teoria nasceu no âmbito dos Tribunais para a solução de problemas práticos em 1809. 

A sistematização ocorreu muito tempo depois (ROLF SERICK20) e permanece controvertida21. A 

dificuldade na sistematização e as incoerências ou mesmo insegurança na aplicação prática 

estão relacionadas à falta de percepção da natureza plural do fenômeno da desconsideração22.  

A história e essência da desconsideração são plurais. No seu surgimento, a SUPREMA 

CORTE AMERICANA relativizou a personalidade jurídica e atribuiu características dos sócios à 

sociedade para preservar sua competência jurisdicional (caso Bank of United States v. 

Deveaux). Em 1912, passados mais de cem anos, os comentários de MAURICE WORSMER 

demonstravam as hipóteses plurais de desconsideração: quando a concepção absolutista da 

personalidade jurídica servisse para (a) fraudar a lei, obrigações e credores da sociedade; (b) 

alcançar ou perpetuar monopólios; (c) encobrir crimes, o Tribunal desprezaria os seus aspectos 

formais para fazer justiça entre pessoas reais23. No continente europeu, o surgimento da teoria 

costuma ser ligado ao julgamento inglês do caso Salomon v. Salomon Co., em 189724, e a 

julgados da corte alemã25. 

Os primeiros passos da teoria já permitem identificá-la como uma especialização da 

teoria da fraude. Operada ou não por meio da personalidade jurídica, a fraude às regras e aos 

preceitos jurídicos sempre desafiará uma resposta do ordenamento, variável conforme o tipo de 

fraude, construída pela aglutinação de muitos institutos e princípios (boa-fé objetiva, abuso do 

 
que o golpe atinja o coração; o golpe mais terrível, se o adversário o evita, torna-se um golpe de espada na água 
[...]. Não é possível tolerar que o caráter obrigatório de uma regra jurídica possa ser posto em cheque pelo 
embuste, pela velhacaria, lesando interesses legítimos de terceiros e perturbando a ordem social. Prevenir e 
impedir estes processos odiosos, calcando aos pés as prescrições legais, constitui a razão de ser das sanções 
contra as fraudes à lei. Trancando a fraude, a regra jurídica prolonga sua sanção.” (LIMA, Alvino. A fraude no 
direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 312). 

20A sua obra foi publicada em 1955 e, posteriormente, traduzida para o italiano: SERICK, Rolf. Forma e realtà 
della persona giuridica. Milano: Giuffrè, 1966.  

21A respeito das controvérsias sobre a desconsideração, é ilustrativo o título de trabalho publicado por MACEY e 
MITTS: MACEY, Jonathan; MITTS, Joshua. Finding order in the morass: the three real justifications for 
piercing the corporate veil. Cornell Law Review, v. 100, nov. 2014. 

22JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987. p. 95. 

23WORMSER, Maurice. Piercing the veil of corporate entity. Columbia Law Review, v. 12, p. 517, jun. 1912.  
24Como informa a doutrina, o referido julgamento inglês tratou da liquidação da companhia constituída por Aaron 

Salomon. Mais tarde, foi previsto na seção 279 do Companies Act, de 1929, que “se no curso da liquidação de 
sociedade constata-se que um negócio foi concluído com o objetivo de perpetrar uma fraude contra credores, 
dela ou de terceiros, ou mesmo uma fraude de outra natureza, a Corte, a pedido do liquidante, credor ou 
interessado, pode declarar, se cabível, que toda pessoa que participou, de forma consciente, da referida operação 
fraudulenta será direta e ilimitadamente responsável pela obrigação, ou mesmo pela totalidade do passivo da 
sociedade”. (BLOK, Marcella. Desconsideração da personalidade jurídica: um estudo de direito comparado. 
26 jul. 2013. Edição do Kindle. Publicação independente).  

25Dentre muitos julgados proferidos a partir de 1920, CORDEIRO cita ao menos dois em que o sócio único foi 
chamado a responder pela dívida de sociedade unipessoal (RG 22-junho-1920, RGZ 99 [1920], 232-235 [234] 
e RG 30-novembro-1937, RGZ 156 [1938], 271-279 [277]) (CORDEIRO, António Menezes. O levantamento 
da personalidade colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000. p. 104-106).  
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direito26, função social da empresa27, proibição de fraude à lei e de enriquecimento sem causa) 

e orientada por uma regra de ouro: a fraude tudo corrompe (fraus omnia corrumpit28).   

No campo da personalidade jurídica, muitos serão os tipos de fraude e, por isso, várias 

serão as respostas do ordenamento, ou melhor, várias serão as desconsiderações. Muitas decisões 

cuidarão de atribuir características, comportamentos, conhecimentos e proibições dos sócios à 

sociedade e vice-versa29 (grupo de casos identificado como desconsideração atributiva30).  

No direito brasileiro vigente, são inúmeras as situações que desafiam a desconsideração 

atributiva para obtenção da solução de justiça. Desde casos do direito privado de atribuição de 

características da sociedade ao cônjuge que se divorcia31, ao devedor de alimentos32 até à defesa 

da ordem econômica33, combate à fraude de licitações e combate à corrupção34. Mesmo em 

sentido inverso (desconsideração inversa) e também em favor do sócio ou da sociedade admite-

se a desconsideração (vide APÊNDICE 1 – item 1.2).  

Apesar do amplo espectro de aplicação da desconsideração atributiva, o principal 

problema da prática brasileira reside em outro grupo de casos. Os casos que envolvem, não a 

personalidade jurídica propriamente dita, mas um de seus atributos específicos e eventual: a 

limitação da responsabilidade dos sócios. É a desconsideração para fins de responsabilidade. 

 
26Indicando o abuso de direito como um dos fundamentos da teoria da desconsideração: CORDEIRO, António 

Menezes. O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000. p. 123. 
A respeito do abuso de direito, escreve ALVINO LIMA: “A ação ou omissão negligente ou imprudente, caracterizadora 
da culpa, é a violação dos limites objetivos da lei, porque é a violação da obrigação legal preexistente; a ação ou 
omissão abusiva é apenas a violação da finalidade do direito, do seu espírito, sem que o agente transgrida âqueles 
limites objetivos” (LIMA, Alvino. Culpa e risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 230). Em sentido similar, 
BRUNO MIRAGEM identifica abuso com exercício irregular, atuação desconforme a padrões estabelecidos, uma 
“corrupção do uso, um mau uso, um mau exercício” do direito. (MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito. 1. ed. [livro 
digital] baseada na 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 8). 

27DIDIER JUNIOR, Fredie. Regras processuais no novo código civil: aspectos da influência do código civil de 
2002 na legislação processual. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 42. Um bom método para aferir a função 
social de determinado instituto passa pela compreensão de que ele integra um sistema maior, o sistema jurídico. 
Ao final, cada instituto desenvolve uma função para que o sistema realize seus fins últimos. De modo muito 
simples, a função social pode ser entendida como “o que a sociedade espera” desse instituto. (Baseado em: 
TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Uma década de aplicação da função social do contrato. Revista dos 
Tribunais, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 940, p. 55-56, fev. 2014). 

28LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 313. As lições desenvolvidas pelo professor 
ALVINO LIMA mostram-se muito pertinentes para a aplicação da teoria da desconsideração. Aqui, assim como 
na fraude em geral, se aglutinam institutos, para impedir o triunfo da fraude e perecimento da regra jurídica.  

29SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 244-245.  
30Nesses casos, a personalidade jurídica e a distinção com os sócios (autonomia) são ignoradas para permitir a 

aplicação de normas da forma desejada pelo legislador. No trabalho de MULLER-FREIENFELS (1958), a 
desconsideração aparece como uma teoria de aplicação das normas (CORDEIRO, António Menezes. O 
levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000. p. 128).  

31TJRS. Apelação Cível n. 70.057.796.534. Relator: Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, 8ª Câmara Cível, julgado 
em 13/3/2014. 

32Antes mesmo da positivação do artigo 50 do CC: TJRS. Apelação Cível n. 590.092.128. Relator Des. Clarindo 
Favretto, 8ª Câmara Cível, julgado em 4/4/1991. 

33Art. 34 da Lei 12.529/2011. 
34Art. 19, inciso III da Lei 12.846/2013. 
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A técnica ganha relevância nos processos executivos, tornados infrutíferos em virtude do abuso 

da personalidade jurídica.  

A questão deve ser contextualizada. Para estimular novos empreendimentos, a lei 

permite a limitação de responsabilidade pelos sócios mediante a exploração da atividade 

mercantil por meio de sociedade de responsabilidade limitada. Em caso de insucesso da 

empresa, as perdas do empreendedor ficam restritas ao valor despendido para constituição do 

capital social35. Na situação de insolvabilidade (insolvência36) da sociedade, os interesses dos 

sócios passam a colidir com os interesses dos credores da sociedade37. Em princípio, o 

ordenamento prefere aos primeiros, porque é necessário estimular novos empreendimentos, que 

geram riqueza, inovação, empregos, tributos; ou, em uma só palavra, desenvolvimento38.  

Interessante anotar que limitação de responsabilidade opera em favor do sócio, ao passo 

que a sociedade permanece obrigada junto aos seus credores com todos os seus bens39. 

Pelo estado de técnica atual, as exceções à limitação de responsabilidade são, ao menos, 

duas40. Primeira, a limitação de risco não atinge determinados interesses, que merecem proteção 

especial do ordenamento, por meio da Teoria Menor, a exemplo da reparação por danos 

ambientais e créditos oriundos de relações de consumo. Segunda, os demais credores só 

 
35Se não houve abuso da personalidade, a falência da sociedade empresária acarretará a socialização das perdas 

entre os sócios (detentores de créditos em relação à sociedade) e os credores sociais (ficarão sujeitos a concurso 
de credores e, a depender da situação concreta, nada receberão) (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito 
comercial: direito de empresa. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2, p. 41). 

36Insolvente seria quem não solve suas obrigações sem razão jurídica para tanto, ao passo que a insolvabilidade 
seria a “inaptidão econômica a adimplir, de tal sorte que o insolvável não cumpre porque não pode, pois a 
situação econômica de seu patrimônio torna impossível a prestação.” (FERRO, Marcelo Roberto. O prejuízo na 
fraude contra credores. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 18). Para não dificultar a compreensão ao leitor, 
provavelmente familiarizado com insolvência, esse termo permanecerá sendo utilizado ao longo do texto. 

37CORDEIRO, António Menezes. O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial. 
Coimbra: Almedina, 2000. p. 149.  

38Sobre as externalidades positivas e negativas da atividade produtiva das empresas, consultar: SALAMA, Bruno 
Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, economia. São Paulo: Malheiros, 
2014. p. 419; PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2021. p. 
354. No Código Civil: “Art. 49-A. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um 
instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular 
empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.” 

39“Sia il beneficio della limitazione della responsabilità, sia quello della preventiva escussione del patrimonio 
sociale, sono riferiti direttamente ai soci, ed infati è soltanto rispetto ad essi che può parlarsi di limitazione della 
responsabilità o di preventiva escussione, in quanto la società (como soggeto autonomo) risponde con tutti i 
suoi beni presenti e futuri rispetto ai proprî creditori, né piú né meno del soggeto persona fisica, e non ha certo 
diritto alla preventiva escussione dei soci.” (VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica 
delle società di capitali: nella common law e nella civil law. Milão: A. Giuffre, 1964.  p. 72-73). 

40Nesse momento, não se pretende questionar se é válida a utilização da Teoria Menor da Desconsideração. A 
respeito da alocação de riscos por meio da personalidade, com a análise crítica do sistema vigente no Brasil e 
propositura de novos modelos para equalização dos riscos de forma mais justa e eficiente, pode ser consultada 
a obra citada de BRUNO MEYERHOF SALAMA e ainda as críticas lançadas em: NUNES, Márcio Tadeu 
Guimarães. Desconstruindo a desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 
364.  
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poderão atingir o patrimônio dos sócios se for constatado o abuso da personalidade jurídica da 

sociedade devedora (Teoria Maior).  

Dada a diversidade de situações que podem desafiar a aplicação da teoria da 

desconsideração, os diferentes efeitos que a desconsideração pode operar em cada caso 

concreto, as particularidades de cada sociedade (tipo societário, funcionamento da sociedade, 

as relações entre os sócios), não parece adequado perseguir a formulação de uma teoria unitária 

suficiente para tratar de todo o fenômeno de desconsideração.  

Por exemplo, soaria equivocado pensar que o regime jurídico da desconsideração de 

sócios que buscam fraudar licitações por meio da personalidade jurídica seria o mesmo para os 

sócios que se valem da limitação de responsabilidade para prejudicar seus credores. Muito 

provavelmente, as soluções de ambas as controvérsias passariam pelo artigo 50 do Código Civil. 

Porém, com relação ao regime jurídico (competência, pressupostos de aplicação, critérios de 

julgamento, efeitos de desconsideração, sócios sujeitos à desconsideração) poucos pontos seriam 

comuns41. Talvez apenas o caráter de ineficácia da personalidade jurídica no caso concreto42.  

Todo debate legislativo, todo estudo acadêmico, todo julgamento tem de partir dessa 

compreensão plural do fenômeno de desconsideração. Do contrário, serão feitas transposições 

indevidas entre os diferentes elementos que compõem cada uma das desconsiderações. As 

consequências jurídicas e econômicas podem ser nefastas.  

 

2.2 A regra de responsabilidade patrimonial e sua violação: antigas polêmicas e novos 
problemas 

 

O devedor responde por suas obrigações com seus bens presentes e futuros. Esses são 

os enunciados dos artigos 39143 do Código Civil e 789 do Código de Processo Civil44, que 

comportam largo alcance interpretativo. A primeira regra que se infere é a natureza patrimonial 

 
41Ciente da pluralidade do fenômeno, a doutrina adverte: “não existe o pressuposto da desconsideração, mas há 

pressupostos para desconsideração, variáveis na medida em que variam as ‘pessoas jurídicas’ de que se cogita, 
os ramos do direito, os interesses tutelados, etc.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade 
societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 95).  

42Quanto ao ponto, o trabalho pioneiro de RUBENS REQUIÃO: “o mais curioso é que a disregard doctrine não visa 
anular a personalidade jurídica, mas somente objetiva desconsiderar no caso concreto, dentro de seus limites, a 
pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem. É caso de declaração de ineficácia 
especial da personalidade jurídica para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, a mesma incólume para 
seus outros fins legítimos” (REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 410, p. 14, dez. 1969). 

43Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
44Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, 

salvo as restrições estabelecidas em lei. 



23 
 

da responsabilidade45. A segunda: somente o patrimônio do devedor responde pela obrigação46. 

Essa última pode sofrer restrições em sua dimensão objetiva47 e ampliação na sua dimensão 

subjetiva48, por meio da sujeição de bens de terceiros.  

O tema está ligado à antiga, notória e ainda acesa polêmica sobre a natureza e os 

elementos da obrigação. É conhecida a decomposição da obrigação, ou melhor, do vínculo 

obrigacional, em dívida49 (schud ou debitum) e responsabilidade50 (haftung ou obligatio). 

Apesar das críticas, essa distinção é um mérito da teoria dualista da obrigação51. No entanto, os 

doutrinadores ainda permanecem divididos sobre a natureza da responsabilidade: é parte da 

relação obrigacional (BETTI, ANTUNES VARELLA, ORLANDO GOMES) ou um elemento que está 

 
45Nem sempre foi assim, pois, no Direito Romano, o nexum estabelecia que o devedor poderia responder com seu 

corpo pelas suas obrigações. Hoje, existem apenas resquícios da prisão civil por débitos inadimplidos (v. g. 
dívidas decorrentes de alimentos). (SIMÃO, José Fernando. A teoria dualista do vínculo obrigacional e sua 
aplicação ao Direito Civil Brasileiro. Revista Jurídica ESMP-SP, v. 3, p. 170, 2013). Somente em 326 a.c. a 
pessoa do devedor foi excluída da responsabilidade pela Lex Poetelia (RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte 
geral das obrigações. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2, p. 4). Em contraponto, SÉRGIO SHIMURA observa 
que, mesmo no regime atual, o princípio da patrimonialidade não se verifica na execução penal (BUENO, 
Cássio Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 3, p. 552). 
A respeito de controvérsia sobre a real extinção da responsabilidade pessoal pela Lex Poetelia, consultar a obra 
de SIMÃO citada, nota de rodapé 30.  

46DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v. 
4, p. 352.  

47Por exemplo, bens do devedor impenhoráveis (art. 833 do CPC).  
48SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 149.  
49Segundo BETTI, “il dovere giuridico di eseguire una determinata prestazione avente un valore economico, più 

brevemente, esso può qualificarsi como dovere de prestazione patrimoniale” (BETTI, Emilio. Il concetto della 
obbligazione construito dal punto di vista dell’azione. In: BETTI, Emilio; CARNELUTTI, Francesco. Diritto 
sostanziale e processo. Milano: Giuffrè, 2006. p. 101). Débito é o dever de prestação (GOMES, Orlando. 
Obrigações. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 18).  

50O conceito de obrigação dado por ORLANDO GOMES revela do que se trata a responsabilidade: “a relação 
obrigacional é um vínculo jurídico entre duas partes, em virtude do qual uma delas fica adstrita a satisfazer uma 
prestação patrimonial de interesse da outra, que pode exigi-la, se não for cumprida espontaneamente, mediante 
agressão ao patrimônio do devedor.” Mais a frente, aponta a importância de se “salientar a sujeição do 
patrimônio do devedor ao poder de ação do credor, seja na sua totalidade, seja em parte, que se tem como 
indispensável elemento de caracterização das obrigações perfeitas”. (GOMES, Orlando. Obrigações. 16. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 17). Para DINAMARCO, a responsabilidade não seria parte do vínculo 
obrigacional e consistiria na “suscetibilidade de um bem ou de todo um patrimônio a suportar os efeitos da 
sanção executiva” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. v. 4, p. 351).  

51A respeito das principais teorias e das críticas desenvolvidas, vale consultar: SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A 
responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 88-
122. A conhecida teoria alemã, que iniciou a distinção entre schuld e haftung, posteriormente propagada na Itália, 
sofreu severa crítica por colocar a haftung (responsabilidade) como principal elemento da relação obrigacional, em 
menosprezo à schuld (prestação). De todo modo, COMPARATO reconhece a contribuição da teoria em identificar a 
existência dos dois elementos (“Le grand apport de la théorie dualiste de l'obligation à la doctrine juridique 
contemporaine a été de démontrer que l'obligation n'est pas un rapport simple et unitaire, mais qu'elle se compose de 
deux éléments: la relation de créance et de dette, (Schuld) que nous appelerons devoir, et la relation de contrainte et 
de responsabilité (Haftung), que nous appelerons engagement” [COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse 
dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Dalloz, 1964. p. 19]). 
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fora da obrigação e do direito privado, situado, na verdade, no direito público e na relação 

jurídica processual (CARNELUTTI, LIEBMAN, DINAMARCO)52?  

Situados ou não no mesmo plano (direito privado ou direito público), um fato é 

irrefutável: débito e responsabilidade podem recair sobre sujeitos e objetos distintos. Quando o 

sujeito passivo da dívida coincidir com a pessoa sujeita à responsabilidade, o caso será de 

 
52Para a concepção da obrigação como processo, existiriam, na verdade, momentos ou aspectos distintos, 

verificados ao longo do desenvolvimento da relação obrigacional. A dívida seria não apenas o dever de prestar, 
mas o “dever de prestar sob a coação da ordem jurídica”. (VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. 10. 
ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1, p. 155). Segundo VARELA, nada impede que “o poder de exigir a prestação 
e a acção creditória seja, com a relação instrumental que as une, peças integrantes do mesmo sistema. Todas as 
diversas facetas que reveste o poder do credor e, correlativamente, o dever do obrigado são elementos do mesmo 
processo, parcelas da mesma unidade global.” (Idem, p. 155-156). ORLANDO GOMES enfatiza que o sistema confere 
ao credor o direito de acionar o devedor para realização coativa do crédito e que esse direito “integra a relação 
obrigacional” (GOMES, Orlando. Obrigações. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 28. Sobre a ação de direito 
material e a ação de direito processual: MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970. v. 5, p. 478-479). Nessa mesma linha, BETTI conceituara responsabilidade como 
“situazione giuridica di vincolo caratterizzata dal pericolo di perdere un bene a titolo di soddisfazione altrui (della 
persona cioè verso cui si è vincolati) pel non verificarsi di un evento determinato dall’atro ateso – o per verificarsi di 
un evento dall’atro temuto.” (BETTI, Emilio. Il concetto della obbligazione construito dal punto di vista dell’azione. 
In: BETTI, Emilio; CARNELUTTI, Francesco. Diritto sostanziale e processo. Milano: Giuffrè, 2006. p. 87). A 
responsabilidade, como elemento interno da obrigação, tem dupla função: (a) preventiva, “quella di porre il debitore 
in una situazione di coazione”; (b) a função principal de garantia, isto é “quella di garantire al creditore – pel caso 
che la coazione fallisca lo scopo d’indurre il debitore all’adempimento del debito – sodisfazione per via affatto 
indipendente dalla volontà e dalla attività del debitore (per surrogazione).” (BETTI, Emilio. Il concetto della 
obbligazione construito dal punto di vista dell’azione. In: BETTI, Emilio; CARNELUTTI, Francesco. Diritto 
sostanziale e processo. Milano: Giuffrè, 2006. p. 116-118). CARNELUTTI critica o conceito de BETTI e, mais à frente, 
qualifica a responsabilidade como instituto de direito processual (sujeição do devedor com relação ao Estado, e não 
ao credor): “La proposizione: obbligo (del debitore) = debito + responsabilità è una ricetta di alchimia, non una 
formula de chimica. Ciò non vuol dire che la responsabilità non esista come figura a se; nessuno è piu convinto che 
io non sia, non tanto della sua esistenza, quanto del suo sommo valore teorico; ma per trovarla, bisogna cercare fuori 
dal l’obbligo, non dentro di questo [...] Dal punto de vista del diritto privato il credore ha soltanto il diritto di 
pretendere la prestazione…: il diritto di far esigere la prestazione del patrimonio mediante i funzionari esecutivi… è 
un diritto processuale [...]Basta che sia chiarito il titolare del potere, a cui soggiace il responsabile. Questo potere 
appartiene allo Stato. Lo Stato, infatti, non il creditore, ha il potere di procedere all’esecuzione; il creditore non ha 
altro che un diritto verso chi vi deve procedere [...]. Perciò la responsabilità è una soggezione allo Stato, non al 
creditore; al creditore il debitore deve, allo Stato è soggeto [...]” (CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo nella 
teoria delle obbligazioni. In: BETTI, Emilio; CARNELUTTI, Francesco. Diritto sostanziale e processo. Milano: 
Giuffrè, 2006. p. 250-302). LIEBMAN e DINAMARCO concordam com a teoria processual de CARNELUTTI 
(LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Araras: Bestbook, 2001. p. 111; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 249-250). Para DINAMARCO, diante da natureza publicista da 
responsabilidade, seria incorreto se falar, por parte do devedor, em “dever de permitir a satisfação do crédito”, 
existindo, na verdade, a “impossibilidade de resistir ou reagir” às medidas executivas. VARELLA não concorda: “A 
dificuldade que muitos autores experimentam para reconduzir todos aqueles elementos (nomeadamente o poder de 
exigir a prestação e a acção creditória) à mesma unidade conceitual, que é a obrigação, provém da tendência 
generalizada para se considerar esta como uma relação una ou simples, e não como relação complexa que ela é na 
realidade, ou como verdadeiro processo que se desenrola no tempo". (VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. 
10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1, p. 156). A discussão não foi encerrada em definitivo. Ainda hoje, existem 
processualistas que situam a responsabilidade patrimonial como elemento do vínculo obrigacional (DIDIER 
JUNIOR, Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. Salvador: Juspodvim, 2017. p. 340-341) e 
civilistas que veem a responsabilidade como elemento externo à obrigação (FARIAS, Cristiano Chaves de; 
ROSENVALD. Nelson. Curso de direito civil: parte geral e LINDB. 14. ed. Salvador: Juspodvim, 2016. p. 650). 
Não é esse o lugar adequado para solução desse rico debate. Para o presente estudo, basta analisar os argumentos 
trazidos pelas brilhantes mentes que se dedicaram ao tema e que tornam ainda mais evidente a dissociação entre 
débito e responsabilidade, com a ciência de que a sua simultaneidade (ou coexistência) não é uma constante.  
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responsabilidade primária, ao passo que quando os sujeitos forem distintos, existirá 

responsabilidade secundária; isto é, responsabilidade sem dívida53. Em outros termos, o 

responsável secundário, mesmo sem ser devedor, estará sujeito às atividades executivas. 

Ainda segundo os artigos 391 do CC e 789 do CPC, pode ser dito que o patrimônio do 

devedor representa a garantia do credor54 e, por conseguinte, que a responsabilidade tem um 

papel instrumental em relação ao débito55. Por política legislativa56, a responsabilidade não 

impede a disposição de bens pelo devedor, mas a limita57. Logo, é possível (e se verifica com 

indesejada frequência) a violação à regra da responsabilidade patrimonial por atos de disposição 

de bens58. Nessas situações, fica evidente o dano à garantia patrimonial dos credores e violação 

(fraude) ao preceito da responsabilidade patrimonial59.  

 
53Modernamente, a responsabilidade secundária foi definida como “a sujeição de alguém à condição de 

patrimonialmente responsável por dívida alheia em sede executiva, com seu próprio acervo patrimonial, sem 
que tenha tomado parte na relação de direito material principal (a obrigação principal) cuja inadimplência 
ensejou a executiva” (MELLO, Rogério Licastro Torres de. O responsável executivo secundário. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006. p. 183).  

54LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Araras: Bestbook, 2001. p. 132; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 245; CAHALI, Yussef Said. Fraude contra 
credores: fraude contra credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal, fraude 
à execução penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 22. Para VARELA, essa seria a regra 
legitimadora da agressão ao patrimônio do devedor em caso de inadimplemento da obrigação (VARELA, 
Antunes. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1, p. 130). 

55Nisso convergem civilistas e processualistas. Como foi visto, para os seguidores da teoria adotada por BETTI, a 
responsabilidade desempenharia uma função de coação e garantia para a satisfação do crédito (em sentido 
similar: VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1, p. 152-156). 
Para DINAMARCO, existiria um nexo de instrumentalidade entre responsabilidade e obrigação, “tanto quanto o 
processo é instrumento do direito substancial”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2000. p. 250).  

56“Importante perceber que estamos, aqui, diante de uma opção política do legislador. Poderíamos, em uma 
perspectiva hipotética, imaginar um sistema jurídico, no qual, surgida uma dívida, ficasse o devedor 
impossibilitado por completo de transferir a terceiros a propriedade de qualquer de seus bens. [...]. Poderíamos, 
ainda, cogitar de um ordenamento que se mostrasse completamente indiferente aos desfalques que o devedor 
ou o terceiro responsável provoca sobre seu próprio patrimônio a partir do surgimento da dívida.” (SIQUEIRA, 
Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 257). 

57O limite seria não realizar alienações em fraude aos credores (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 
Araras: Bestbook, 2001. p. 132). CARNELUTTI reproduz a lição de PACCHIONI no sentido de que, por ser o 
patrimônio do devedor a garantia dos credores, esses poderiam exercer um controle quanto à liberdade de 
disposição e administração dos bens pelo devedor (“controllo gestorio”) (CARNELUTTI, Francesco. Diritto e 
processo nella teoria delle obbligazioni. In: BETTI, Emilio; CARNELUTTI, Francesco. Diritto sostanziale e 
processo. Milano: Giuffrè, 2006. p. 270-271).  

58 Não é de hoje a recorrência das fraudes patrimoniais (tanto que a origem do instituto remete ao direito romano). 
Entre nós, JORGE AMERICANO, em obra datada do início do século passado, advertia: “Ameaçado pela 
sobrecarga de onus em que colocaram a imprevidencia, a situação geral dos negocios, ou circumstancias 
fortuitas, o devedor é tentado a salvar o seu patrimônio, ou parte delle, por meio de actos lesivos aos credores 
que nelle depositaram confiança, subtrahindo bens á execução de suas dividas, transformando a propriedade 
immovel em bens moveis de facil ocultação, fazendo doações a parentes ou extranhos, mancommunando-se 
com elles, ou com algum dos credores, para cuja propriedade apparente passa os seus haveres” (AMERICANO, 
Jorge. Da acção pauliana. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1932. p. 22).  

59 CAHALI detalha o dano que justifica a tutela pauliana, nos termos seguintes: “o dano que autoriza a propositura 
da ação revocatória não pode ser confundido com o dano que dá causa à ação de indenização por ato ilícito do 
art. 186 do CC. Assim, o elemento objetivo da revocatória deve ser entendido como o risco de dano, e desse 
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Ao longo dos séculos, foram desenvolvidas técnicas para tornar sem efeitos as fraudes 

patrimoniais praticadas pelo devedor. A primeira delas, de origem romana, foi instituída pelo 

pretor Paulo para permitir que, apesar de atos de disposição fraudulentos, o credor (ou o Estado) 

pudesse alcançar os bens desviados. Daí a tutela pauliana60. Novas técnicas (paulianas61) foram 

dispostas pelo ordenamento, sendo que parte da doutrina aponta métodos preventivos e 

repressivos para tanto62. São, em última análise, técnicas ligadas à efetividade da tutela 

jurisdicional, por meio da proteção à responsabilidade patrimonial63 e, por conseguinte, 

instrumentais ao crédito64. 

 
modo, como simples possibilidade de que a atuação coativa do direito do credor se exponha ao perigo de ser 
total ou parcialmente frustrada. O dano, portanto, que o credor pretende evitar com o exercício da pauliana não 
será, enfim, atual e concreto, mas futuro e eventual [...] caracteriza-se o prejuízo mais exatamente em função 
da lesão, causado pelo ato impugnado, da garantia representada para o credor sobre os bens do devedor: a 
revocatória não traz em si a satisfação do credor, mas apenas represtinação da garantia representada pelos bens 
do devedor. Resulta daí que se considera como seu pressuposto, sob o aspecto objetivo, a lesão da garantia, e 
não a impossibilidade da execução forçada.” (CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores: fraude contra 
credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal, fraude à execução penal. 5. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 134). Ainda: “O credor fraudado, por força da fraude pauliana, 
não perde o seu direito de crédito, mas conserva-o sempre; encontra apenas, na insolvabilidade do devedor, a 
impossibilidade de obter a prestação devida” (LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 
1965. p. 21).  

60 A respeito da origem da técnica: “O pretor não declara nullos os actos fraudulentos, porque não póde contrariar 
a rigidez formularia do jus civile, mas, contornando a dificuldade, influenciado pela equitas, que tanta 
malleabilidade deu ás instituições romanas, elevando-as ao alto gráo de perfeição hoje admirado, dá aos 
credores, com a revogação, um meio jurídico para se neutralizarem os efeitos dos actos que lhes são lesivos” 
(AMERICANO, Jorge. Da acção pauliana. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1932. p. 4).  

61 Paulianas porque tendentes a repelir os efeitos do esvaziamento patrimonial fraudulento. Nesse sentido: “a 
fraude pauliana constitui a frustração do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, aniquilando a 
garantia geral dos bens do devedor em benefício credor” (LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: 
Saraiva, 1965. p. 21). Embora as diferentes (espécies de) técnicas possam ter pressupostos e modos de atuação 
diferentes, o objetivo comum as une sob o gênero de tutela pauliana e, daí, não seria exagero identificar a 
desconsideração para fins de responsabilidade (aplicada para tutela do princípio da responsabilidade 
patrimonial) como desconsideração pauliana.  

62 SIQUEIRA sustenta que o arresto cautelar e a indisponibilidade de bens na improbidade administrativa seriam 
exemplos de métodos preventivos de tutela da responsabilidade patrimonial, ao passo que a fraude contra 
credores e a fraude de execução seriam métodos repressivos (SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade 
patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 269 e seguintes).  

63 Para CHAMBERLAIN, a desconsideração ora estudada é “definida como norma de tutela da responsabilidade 
patrimonial” (CHAMBERLAIN, Hector Cavalcanti. O incidente processual de desconsideração da 
personalidade jurídica: atualização da disregard doctrine na perspectiva da responsabilidade patrimonial e 
reflexos no processo civil brasileiro. Londrina, PR: Thoth, 2021. Edição do Kindle, posição 1270 de 9658). 

64 THIAGO FERREIRA SIQUEIRA destaca que tanto o arresto cautelar quanto a ação pauliana são instrumentais (o 
autor ainda faz referência à conhecida expressão de CALAMANDREI de que seriam “instrumentos do 
instrumento”) e qualifica tais institutos como de natureza processual (SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A 
responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 252-
254). Esse mesmo caráter instrumental verifica-se em relação à desconsideração para fins de responsabilidade. 
Não é a declaração do abuso da personalidade (seja em decisão interlocutória de mérito, seja em sentença 
propriamente dita), nem a sentença de procedência da ação pauliana (especialmente, se o instituto for 
enquadrado no direito privado, desafiando a anulação do negócio jurídico e podendo tornar sem efeito prático 
a tutela jurisdicional concedida ao credor-autor, v.g., nas hipóteses em que existem credores com créditos 
preferenciais em relação ao crédito do autor da ação pauliana) que extinguem a insatisfação do credor. Servem 
apenas para “garantir que a execução por expropriação possa encontrar bens suficientes à satisfação do crédito 
e, assim, ter um fim frutífero” (Idem, p. 253). 
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Sucede que a superveniência das técnicas de autonomia patrimonial da personalidade 

jurídica e possibilidade de responsabilidade limitada dos sócios (item 1.1) apresentaram novos 

problemas para o preceito da responsabilidade patrimonial (fuga da responsabilidade65). Novas 

formas de fraude e de violação à garantia patrimonial foram verificadas, muitas vezes imunes 

às técnicas até então predispostas66, a ensejar o desenvolvimento de meios específicos de 

combate à fraude patrimonial praticada por meio da personalidade jurídica.  

Apesar de suas especificidades, tais técnicas devem ter os respectivos regimes jurídicos 

aproximados, na medida em que estão teleologicamente ligadas: pretendem garantir a higidez 

do patrimônio do devedor e da norma contida nos artigos 391 do CC e 789 do CPC, evitando o 

dano pauliano, para, com isso, assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.  

 

2.3 Novas soluções: técnicas de combate à fraude patrimonial por meio da personalidade 
jurídica  

 

É importante entender que o legislador pode reagir de formas diferentes à crise de 

função da personalidade jurídica67 e, mais especificamente, a sua utilização como instrumento 

de fraude patrimonial. A consciência dos caminhos possíveis ajuda a compreender o sentido da 

escolha positivada na lei e auxilia a identificação dos pressupostos e efeitos da desconsideração 

para fins de responsabilidade, que nem sempre coincidem com os da desconsideração atributiva, 

tampouco com os previstos para as demais técnicas de proteção da responsabilidade 

patrimonial68. Diante disso, são brevemente analisadas algumas escolhas possíveis ao legislador 

para reprimir o abuso da personalidade de forma geral para, em seguida, serem analisados 

alguns pontos específicos da desconsideração para fins de responsabilidade. 

 
65SALAMA utiliza essa eloquente expressão (fuga da responsabilidade) para tratar do mau uso da personalidade 

jurídica e do problema da desconsideração (SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada 
no Brasil: história, direito, economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 343 e seguintes). 

66“No Brasil, ao que tudo indica, a larga abrangência da desconsideração denuncia a incapacidade das técnicas 
civis e processuais clássicas para tutelar adequadamente o direito dos credores, vide os empecilhos de um 
processo autônomo (a ação “pauliana”) e/ou a comprovação de elementos subjetivos (o consilium fraudis ou, 
ao menos, a scientia fraudis) para o reconhecimento de fraudes patrimoniais.” (CHAMBERLAIN, Hector 
Cavalcanti. O incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica: atualização da disregard 
doctrine na perspectiva da responsabilidade patrimonial e reflexos no processo civil brasileiro. Londrina, PR: 
Thoth, 2021. Edição do Kindle, posição 1770).  

67VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali: nella common law e 
nella civil law. Milão: A. Giuffre, 1964. p. 67.  

68Sobre as diferenças entre a fraude contra credores e fraude de execução e a teoria da desconsideração, em sua 
aplicação para fins de responsabilidade patrimonial, consultar: CHAMBERLAIN, Hector Cavalcanti. O 
incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica: atualização da disregard doctrine na 
perspectiva da responsabilidade patrimonial e reflexos no processo civil brasileiro. Londrina, PR: Thoth, 2021. 
Edição do Kindle, posição 1669.  
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Capital social mínimo (método preventivo e repressivo). A primeira possibilidade 

consiste na exigência de capital social mínimo e controle preventivo sobre a intangibilidade do 

capital social das sociedades de responsabilidade limitada. Se a limitação de responsabilidade atua 

para concentrar a garantia dos credores sociais ao patrimônio da sociedade, de certa forma69, o 

controle preventivo do capital social poderia contribuir para redução da fraude patrimonial por meio 

da pessoa jurídica. É claro que esse tipo de escolha também teria seus custos70.   

Seja como for, esse controle não existe no direito brasileiro. Salvo raras exceções, não 

há exigência de capital social mínimo71. O problema acentua-se nas sociedades limitadas, em 

que, além de liberdade quanto ao valor do capital social, as partes elegem livremente, sem 

formalidades, o valor de conferência dos bens transmitidos72. Não existe um controle preventivo a 

respeito73. Das sociedades limitadas (mais de 95% das sociedades brasileiras), quase 80% possuem 

capital social inferior a R$ 50 mil74, muitas vezes incompatível com as atividades exercidas. 

PATRÍCIA BARBI COSTA75 chama a atenção para o problema e reproduz a doutrina alemã 

no sentido de que nas sociedades de responsabilidade limitada é obrigatória a exigência do 

capital social mínimo, pois, além de servir como garantia (indireta) aos credores, o capital social 

funciona como medida da (limitada) responsabilidade dos sócios. Em muitos países, há 

 
69PATRÍCIA BARBI COSTA adverte que a principal crítica à concepção do capital social como garantia dos credores 

está na confusão entre capital social e patrimônio da sociedade (esse sim o verdadeiro instrumento de garantia 
aos credores). Mais à frente, a autora registra: “ainda que de forma indireta, é inegável que, de alguma forma, 
o capital social representa garantia aos credores, sobretudo quando estipulado o seu valor de acordo com as 
atividades necessárias à realização do objeto social” (COSTA, Patrícia Barbi. Os mútuos dos sócios e acionistas 
na falência das sociedades limitadas e anônimas. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2009. p. 20).  

70A exigência poderia restringir o acesso à atividade empreendedora, especialmente nos casos das pequenas 
empresas, que são a maioria no Brasil. Além disso, PARENTONI ressalta o fato de que o Brasil é um país 
continental, sendo extremamente difícil encontrar valores padronizados para o capital social mínimo das 
empresas brasileiras, ainda que de forma segmentada. A própria segmentação do capital social mínimo teria 
seus impactos. E mais. Uma vez fixado o capital social, seria necessária fiscalização periódica, do contrário, o 
escopo de garantia dos credores não seria efetivo. (PARENTONI, Leonardo Netto. Reconsideração da 
personalidade jurídica: estudo dogmático sobre a aplicação abusiva da disregard doctrine com análise empírica 
da jurisprudência brasileira. 2012. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
p. 133-138). 

71São exemplos dessas exceções, as instituições financeiras, as seguradoras e a empresa individual de 
responsabilidade limitada (EIRELI). O advento da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada por 
ocasião da Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) trouxe a tendência de que a EIRELI cairia em 
desuso, o que foi confirmado pela superveniência da Lei 14.195/2021, que determinou a conversão das 
empresas individuais de responsabilidade limitada em sociedades limitadas unipessoais (art. 41).  

72Artigos 997, incisos III e IV, e 1.055, § 1º do CC. 
73ABRÃO, Nelson. Sociedades limitadas. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 92. 
74Sociedades com capital social inferior a R$ 10 mil somavam 38%, ao passo que entre R$ 10 mil e R$ 50 mil, 

39,90%. Isto é, 77,90% possuíam capital social de até R$ 50 mil. (MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; 
CHAVENCO, Maurício; HUBERT, Paulo; VILELA, Renato; RIBEIRO, Victor B. Hollaway. Radiografia das 
sociedades limitadas. São Paulo: FGV Direito SP, 2014. Relatório do Núcleo de Estudos em Mercados e 
Investimentos – FGV Direito SP). 

75COSTA, Patrícia Barbi. Os mútuos dos sócios e acionistas na falência das sociedades limitadas e anônimas. 
2009. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 15-22. 
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previsão do capital social mínimo76. Por ora, essa não é uma realidade no direito brasileiro, o 

que pode servir à indevida transmissão de riscos aos credores da sociedade77.  

Despersonalização ou dissolução da sociedade (método preventivo e repressivo). A 

resposta do ordenamento ao abuso da personalidade jurídica poderia corresponder à “destruição 

da entidade pessoa jurídica”78, isto é, sua dissolução. O Anteprojeto do Código Civil previu a 

dissolução parcial ou total da entidade quando a personalidade jurídica fosse utilizada de forma 

abusiva ou fraudulenta79. 

A proposta legislativa inauguraria o controle preventivo do uso da personalidade 

jurídica, pois não seria exigida a consumação de prejuízo para sua incidência. Os sócios ou o 

Ministério Público poderiam requerer a sanção prevista na lei. A reação do ordenamento 

ultrapassaria o plano da eficácia e poderia chegar à existência da pessoa jurídica (art. 51 do 

CC). A doutrina da época criticou o dispositivo80 e o próprio RUBENS REQUIÃO, em 1975, 

compareceu à Câmara dos Deputados para explicar que o dispositivo não correspondia à teoria 

 
76Outros sistemas (alemão, português, francês, austríaco, italiano, espanhol, entre outros) preveem capital social 

mínimo (ABRÃO, Nelson. Sociedades limitadas. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 91). LEONARDO 
PARENTONI NETTO informa que na União Europeia existe previsão de capital social mínimo para a SE – 
sociedade privada europeia, tipo de sociedade transacional (PARENTONI, Leonardo Netto. Reconsideração 
da personalidade jurídica: estudo dogmático sobre a aplicação abusiva da disregard doctrine com análise 
empírica da jurisprudência brasileira. 2012. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. p. 135).  

77“Mister destacar que, no Brasil, dada a ausência de regras sobre o capital social mínimo (Mindestkapital), o 
princípio da intangibilidade do capital social não é ferramenta para a manutenção do ‘valor’ da empresa em si, 
pois o capital social tem valor meramente nominal, sem guardar consonância com a realidade, permitindo que muitas 
sociedades brasileiras adotem como valor do capital social estatutário cifra insignificante, muito menor do que o 
capital efetivamente investido na sociedade e necessário à realização do objeto social – estes são conhecidos artifícios 
contábeis ou negociais. Muitas dessas sociedades financiam-se com os créditos de terceiros (inclusive dos próprios 
sócios ou acionistas na qualidade de terceiros perante a sociedade) ou mesmo valores não contabilizados, o que, 
nesses casos, enseja a desproporção entre o valor do capital social e o faturamento da sociedade. Há efetiva 
transferência do risco do negócio aos credores, o que viola a própria natureza da sociedade perante terceiros como 
ente dotado de personalidade jurídica e patrimônio próprio, bem como o princípio da responsabilidade dos sócios ou 
acionistas, conforme aplicável.” (COSTA, Patrícia Barbi. Os mútuos dos sócios e acionistas na falência das 
sociedades limitadas e anônimas. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009. p. 16-18). 

78A expressão é utilizada por COMPARATO (COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade 
anônima. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 272). 

79Art. 48. A pessoa jurídica não pode ser desviada dos fins estabelecidos no ato constitutivo, para servir de 
instrumento ou cobertura prática de atos ilícitos ou abusivos, caso em que poderá o juiz, a requerimento de 
qualquer dos sócios ou do Ministério Público, decretar a exclusão do sócio responsável, ou, tais sejam as 
circunstâncias, a dissolução da entidade. Parágrafo único. Neste caso, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
responderão conjuntamente com os da pessoa jurídica, os bens pessoais do administrador ou representante que 
dela se houver utilizado de maneira fraudulenta ou abusiva, salvo se norma especial determinar a 
responsabilidade solidária de todos os membros da administração. (MENCK, José Theodoro Mascarenhas 
(org.). Código civil brasileiro no debate parlamentar: elementos históricos da elaboração da Lei nº 10.406, de 
2002. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. p. 329. Edições Câmara.  

80JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987. p. 153. 
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da desconsideração, introduzida por ele no direito brasileiro alguns anos antes81. A redação final 

do artigo 50 atendeu à preocupação da doutrina82.  

Nos últimos anos, em razão da gravidade de acontecimentos que atingiram a 

administração pública e da relevância dos interesses em jogo, o direito brasileiro previu a 

dissolução compulsória da sociedade como resposta possível aos atos lesivos à Administração 

Pública, tipificados no art. 5º da Lei Anticorrupção (art. 19, inciso III da Lei 12.846/201383). A 

situação é de extrema excepcionalidade, porque tende a encerrar a empresa, isto é, fonte de 

“geração de empregos, tributo, renda e inovação” (art. 49-A do CC).  

Ineficácia relativa ou inoponibilidade (método repressivo). Como regra, a resposta 

ao abuso da personalidade ficou restrita ao plano da eficácia. Em linha com o desenvolvimento 

histórico da disregard doctrine, não se confundem desconsideração e despersonalização. O 

efeito da primeira é unicamente a suspensão (ineficácia) em determinado caso concreto 

(episódica) de aspectos decorrentes da personalidade jurídica.  

A preocupação imediata do legislador não está na prevenção da fraude (quando muito, 

essa poderia ser reflexo dos escopos sociais do processo84), mas sim na repressão dos efeitos 

lesivos decorrentes do abuso da personalidade. Mais do que punir o responsável, a preocupação é 

realizar a norma ou o crédito fraudado por meio do abuso da personalidade. Restabelecida a norma 

ou satisfeito o crédito, a personalidade e a empresa (e, com elas, a geração de empregos, de tributos, 

de inovação) continuam.  

Essas reflexões permitem concluir que a restrição da desconsideração ao plano da 

eficácia jurídica não é uma aleatoriedade, mas sim uma escolha consciente do legislador. A 

partir da realidade brasileira, dos valores perseguidos pelo ordenamento, do cálculo dos custos 

e benefícios de cada alternativa, o legislador optou pelo controle repressivo ou, por que não 

dizer que pela menor interferência judicial na atividade societária: desde a sua constituição, 

 
81MENCK, José Theodoro Mascarenhas (org.). Código civil brasileiro no debate parlamentar: elementos 

históricos da elaboração da Lei nº 10.406, de 2002. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. p. 329. Edições 
Câmara. 

82Consta na justificativa apresentada por JOSAPHAT MARINHO a mensagem do professor COMPARATO: “É preciso 
deixar bem caracterizado o fato de que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica são meramente 
patrimoniais e sempre relativos a obrigações determinadas, pois a pessoa jurídica não entra em liquidação.” 
(XAVIER, José Tadeu Neves. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica no Novo Código Civil. Revista da 
Ajuris, n. 89, p. 74, 84, mar. 2003). 

83“Tal dissolução terá cabimento quando: a) a personalidade jurídica foi utilizada de forma habitual para facilitar 
ou para promover a prática de atos ilícitos de corrupção; b) a pessoa jurídica foi constituída para ocultar ou 
dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos de corrupção praticados.” 
(LEONARDO, Rodrigo Xavier; RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. A desconsideração da pessoa jurídica – 
alteração do art. 50 do Código Civil: art. 7º. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JUNIOR, 
Otávio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier (coord.). Comentários à lei de liberdade econômica: Lei 
13.874/2019. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Edição do Kindle).  

84DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 1987. p. 224.  
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formação de capital social até a maneira como são praticados os atos societários, o controle 

judicial é repressivo.  

 
2.4 Desconsideração para fins de responsabilidade patrimonial  

 

Em geral, a desconsideração da personalidade jurídica representa uma resposta à fraude 

em sentido amplo85 quando operada sob o véu da personalidade jurídica (art. 50 do CC), sendo 

que a desconsideração para fins de responsabilidade propriamente dita consiste em técnica 

processual86 a ser aplicada quando o ato87 ou atividade se destina a uma fraude patrimonial. 

De forma unânime, a doutrina restringe os efeitos da desconsideração ao plano da 

eficácia, restrita ao caso concreto em que decretada (ineficácia episódica)88. Os planos da 

existência e validade não são atingidos.  

Em rigor, a desconsideração para fins de responsabilidade consiste na inoponibilidade89 

da limitação de responsabilidade (decorrente da personalidade jurídica, mas que não se 

 
85A respeito do conceito geral de fraude: “A fraude consiste na prática de ato ou atos jurídicos, ou na realização 

de fatos jurídicos, absolutamente lícitos, considerados em si mesmos, com a finalidade deliberada ou 
consciente, de frustrar a aplicação de uma regra jurídica, prejudicando ou não interesses de terceiros e mediante 
a consciente co-participação, em geral, de terceiros.” (LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: 
Saraiva, 1965. p. 25). 

86DINAMARCO, Cândido Rangel. Universalizar a tutela jurisdicional. In: DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 423-426. 

87 Algumas situações comportarão uma “múltipla incidência” de normas e técnicas de proteção à responsabilidade 
patrimonial, sendo facultada ao credor a escolha (cumulativa ou não) da melhor estratégia processual. Com 
isso, fica afastada a “natureza subsidiária” da desconsideração, que, para alguns, só teria lugar quando houvesse 
uma lacuna no sistema (CHAMBERLAIN, Hector Cavalcanti. O incidente processual de desconsideração da 
personalidade jurídica: atualização da disregard doctrine na perspectiva da responsabilidade patrimonial e 
reflexos no processo civil brasileiro. Londrina, PR: Thoth, 2021. Edição do Kindle, posição 1821-1837 de 
9658). Reconhecendo a desconsideração como uma “válvula de segurança do sistema para combater ou 
sancionar os comportamentos antijurídicos”, confira-se: PORTUGAL. Supremo Tribunal de Justiça. Acórdão 
em Revista 8.049/15.2TPRT.P1.S3.S1. Relatora: Catarina Serra, 2ª Secção, julgado em 12/9/2019, por 
unanimidade. 

88Por exemplo: REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 410, p. 14, dez. 1969; CASILLO, João. Desconsideração da pessoa jurídica. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, v. 528, p. 24, out. 1979; DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: 
teoria geral do direito civil. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 315-316.  

89O conceito de inoponibilidade adotado no texto se assimila ao desenvolvido pelo professor DINAMARCO no 
exame dos efeitos do reconhecimento da fraude contra credores e da fraude de execução: “A inoponibilidade 
do ato ao credor, significa, portanto, seja em caso de fraude pauliana ou de execução, somente negação do efeito 
secundário consistente em subtrair o bem à responsabilidade civil pela obrigação do alienante-devedor. O efeito 
programado, que é o de alienar ou gravar o bem, permanece e existe perante todos. E aquele efeito suprimido, 
nos seus próprios limites, simplesmente não existe para ninguém (ou seja, o efeito de subtrair o bem à 
responsabilidade por aquela determinada obrigação, perante aquele determinado credor).” (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 260). A obra de ALVINO LIMA deixa 
claro que a natureza da fraude é que reclama a ineficácia e a inoponibilidade (não a anulabilidade) como 
remédios adequados (LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 22). Mais tarde, o 
conceito de inoponibilidade foi aprimorado para elucidar que ela opera com relação à jurisdição executiva e 
não ao credor propriamente dito (AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. A relevância do elemento subjetivo 
na fraude de execução. 2010. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 
149-150). Nada obstante, necessário mencionar que grande parte da doutrina, especialmente civilista, assume 
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confunde com ela) pelo sócio em relação à atividade executiva. Dito de modo mais simples: 

depois da penhora dos bens do sócio, esse não pode alegar (opor) a sua limitação de 

responsabilidade ao juízo executivo90. Seus bens ficarão sujeitos à execução. 

Mesmo no caso em que é decretada a desconsideração, os demais efeitos da 

personalidade são conservados e eficazes, inclusive subsiste a diferenciação entre a 

legitimidade do sócio e legitimidade da sociedade para impugnar o provimento que declara o 

abuso91.  

Assim, para parcela significante da doutrina92, o vínculo de direito material corre entre 

o credor e a sociedade devedora (débito). Logo, nos casos de fraude patrimonial, o credor não 

pode pedir a condenação do sócio ao pagamento do débito, pois o artigo 50 do Código Civil 

não autoriza ao juiz fazer do sócio devedor da sociedade, mas mero responsável pela dívida93, 

 
posição contrária, no sentido de que o ato operado em fraude contra credores é anulável (BEVILÁQUA, Clóvis. 
Código Civil dos Estados Unidos do Brasil: edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975. v. 1, p. 361; NERY 
JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade; Código Civil comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2019. p. 486; DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 229; 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v. 1, p. 452; ASSIS, Araken 
de. Manual da execução. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 274).  

90Em sentido bastante similar, em grandiosa tese de doutorado, MANSO REAL AMADEO faz a “contraprova” da 
limitação da ineficácia aos efeitos processuais dos atos jurídicos: “como explicar-se-iam os demais casos de 
responsabilidade executória secundária sob a ótica da ineficácia do ato jurídico de direito material? Na 
desconsideração da personalidade jurídica, o ato de constituição da pessoa jurídica – o contrato ou o estatuto 
social, por exemplo – seria considerado ineficaz em relação ao credor? E na hipótese de responsabilidade do 
cônjuge, o casamento ou apenas a opção pelo regime de bens seria considerada ineficaz em relação ao credor? 
Quantos e quais adjetivos teríamos de utilizar para qualificar tais casos de ineficácia? Não seria mais simples 
enunciar apenas que os limites patrimoniais do sócio ou do cônjuge não poderiam ser opostos à atividade 
executiva do Estado, nessas situações expressamente previstas em lei?” (AMADEO, Rodolfo da Costa Manso 
Real. A relevância do elemento subjetivo na fraude de execução. 2010. Tese (Doutorado em Direito) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 151). Para BIANQUI, existiria a suspensão de toda a personalidade 
jurídica no seu aspecto material, preservada a personalidade jurídica processual (BIANQUI, Pedro Henrique Torres. 
Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 51-52). Ao examinar a 
hipótese, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO aponta que “a referência à personalidade jurídica apresenta-se excessiva porque 
nem sempre é necessário afastar ou ignorar a personalidade jurídica da sociedade comercial para se produzirem os 
efeitos pretendidos”, afirmando que na desconsideração para fins de responsabilidade “apenas algum ou alguns dos 
aspectos” da personalidade são afastados (RIBEIRO, Maria de Fátima. A tutela dos credores da sociedade por quotas 
e a “desconsideração da personalidade jurídica”. Coimbra: Almedina, 2009. p. 72).  

91Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. 
INOCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA 
JURÍDICA. RECURSO REPETITIVO. REVISÃO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. 
SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Conforme entendimento 
adotado pelo STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor 
recurso no interesse do sócio’” (STJ. Recurso Especial n. 1.347.627/SP. Relator: Ministro Ari Pargendler, 1ª 
Seção, julgado em 9/10/2013). 

92CHAMBERLAIN, Hector Cavalcanti. O incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica: 
atualização da disregard doctrine na perspectiva da responsabilidade patrimonial e reflexos no processo civil 
brasileiro. Londrina, PR: Thoth, 2021. Edição do Kindle, posição 1196. Em sentido similar: CASTRO, Roberta 
Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes funções de um 
mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 145. Vide ainda a nota de rodapé aposta ao 
final do parágrafo.  

93“Estamos no campo da responsabilidade patrimonial, e não das obrigações. Estender aos ‘bens de alguém os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações’ (CC, art. 50) significa instituir a figura de um mero 
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como também aponta a redação do artigo 790, inciso VII do Código de Processo Civil94. Ao 

final, o sócio responde por uma dívida alheia, pertencente à sociedade devedora 

(responsabilidade secundária95).  

 
responsável, que, sem se inserir na condição jurídico-substancial de titular passivo do débito (obrigado, 
coobrigado) deve suportar constrições sobre seu patrimônio ou parte dele.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e contraditório. In: DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 545). DINAMARCO 
traz um aprimoramento ao conceito carneluttiano de responsabilidade, definindo-a como uma situação 
meramente potencial, de sujeitabilidade às medidas executivas (DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário 
do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 251). 

94Art. 790. São sujeitos à execução os bens: VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade 
jurídica. 

95Esse é o entendimento majoritário: DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, 
fraude, ônus da prova e contraditório. In: DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil 
moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 545; BIANQUI, Pedro Henrique Torres. Desconsideração 
da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 51-53; RODRIGUES FILHO, Otávio 
Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com o Código de Processo Civil. 
São Paulo: Malheiros, 2016. p. 173; MELLO, Rogério Licastro Torres de. O responsável executivo secundário. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 286. Em sentido contrário, CALIXTO SALOMÃO FILHO sustenta que a 
desconsideração não estaria ligada à teoria dualista, porque se trata de responsabilidade por ato próprio, 
incompatível com o direito de regresso típico da responsabilidade secundária (SALOMÃO FILHO, Calixto. O 
novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 262). Para alcançar conclusão semelhante, ANDRÉ 
PAGANI DE SOUZA advoga pela tese de que a desconsideração implicaria a suspensão da distinção entre os sócios 
e a sociedade no caso concreto. Afirma que “são na realidade uma só pessoa, ambos devedores e responsáveis 
pelo adimplemento da dívida” (PAGANI, André de Souza. Desconsideração da personalidade jurídica. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 90). Sem a pretensão de esgotar essa discussão teórica, vale registrar que, em outras 
hipóteses legais, a responsabilidade do responsável secundário também se funda em ato próprio, como ocorre 
com o fiador, o avalista e o proprietário do imóvel dado em hipoteca. Assim, ato próprio e responsabilidade 
secundária não são incompatíveis. O interessante é que essas pessoas (sócio, fiador, avalista, proprietário do bem 
hipotecado) não são parte do negócio jurídico que embasa a atividade executiva (MELLO, Rogério Licastro 
Torres de. O responsável executivo secundário. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 286), assim como o sócio 
não é parte da relação de direito material (ou ao menos do débito) entre credor e sociedade. Com efeito, a dívida 
preexiste à responsabilidade (RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Desconsideração da personalidade 
jurídica e processo: de acordo com o Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 173). Quanto ao 
direito de regresso, BRUNO MEYERHOF SALAMA demonstra que o regime de responsabilidade dos sócios por 
dívidas da sociedade é compatível com o direito de regresso. O autor inclusive defende que um sistema que 
atribui ao sócio a responsabilidade pelo pagamento total da dívida da sociedade em caso de desconsideração, 
preferencialmente, deve prever o direito de regresso (SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade 
limitada no Brasil: história, direito, economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 453-454). Nos casos de 
responsabilidade objetiva (Teoria Menor da Desconsideração), em que não se discute a conduta dos sócios ou 
abuso da personalidade jurídica, o direito de regresso se torna ainda mais evidente (no sentido de que o direito 
de regresso seria cabível apenas nos casos da Teoria Menor: RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. 
Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com o Código de Processo Civil.  São Paulo: 
Malheiros, 2016. p. 176). Em trabalho anterior, manifestamos adesão à corrente majoritária no sentido de que o 
sócio responde por uma dívida da sociedade; e, no presente trabalho, em alguma medida, aproximamos a 
desconsideração para fins de responsabilidade das alienações fraudulentas, principalmente quanto ao nexo de 
imputação de responsabilidade, para tornar mais claro o seu fundamento e, a partir daí, identificar o nexo de 
imputação de responsabilidade na desconsideração. Sem embargo, acreditamos que os critérios propostos nos 
capítulos seguintes permanecem válidos mesmo que se adote a teoria contrária, de que o sócio responde por ato 
próprio, uma vez que, em última instância, os critérios propostos são corolários de princípios gerais de direito 
(boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa) e encontra amparo nos artigos 50, 422 e 884 do Código Civil. O 
trabalho referido na nota é o seguinte: ANDRADE JUNIOR, Mozart Vilela. A desconsideração da personalidade 
jurídica para fins de responsabilidade: uma visão dualista da disregard doctrine. Revista de Processo, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, n. 252, fev. 2016.  
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3 LIMITES SUBJETIVOS DA DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS DE 
RESPONSABILIDADE 
 

3.1 Estado de técnica  
 

3.1.1. Legislação  
 

Aclarados os contornos teóricos da desconsideração para fins de responsabilidade e o 

seu regime jurídico, passamos a examinar os efeitos produzidos pela aplicação da teoria da 

desconsideração em relação aos sócios (aspectos e limites subjetivos da desconsideração 

estudada).  

Desde 2019, o problema dos efeitos subjetivos da desconsideração da personalidade 

jurídica passou a ser objeto da atividade legislativa. Enquanto o Código Civil de 2002 tratou 

indistintamente os sócios sujeitos à desconsideração, a reforma legislativa procurou definir 

quem seriam as pessoas suscetíveis de responsabilização: aqueles beneficiados direta ou 

indiretamente pelo abuso. O Quadro 1 apresenta as alterações de redação do artigo 50 do 

Código Civil.  

 

Quadro 1 – Alterações legislativas  

CC-2002 MP 881/2019 Lei 13.874/2019 
Art. 50. Em caso de abuso 
da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio 
de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, 
pode o juiz decidir, a 
requerimento da parte, ou 
do Ministério Público 
quando lhe couber intervir 
no processo, que os efeitos 
de certas e determinadas 
relações de obrigações 
sejam estendidos aos bens 
particulares dos 
administradores ou sócios 
da pessoa jurídica. 

Art. 50.  Em caso de abuso da 
personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de 
finalidade ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz, a 
requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, 
desconsiderá-la para que os efeitos 
de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares de 
administradores ou de sócios da 
pessoa jurídica beneficiados direta 
ou indiretamente pelo abuso. 

Art. 50.  Em caso de abuso da 
personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de 
finalidade ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz, a 
requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, 
desconsiderá-la para que os 
efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares 
de administradores ou de sócios 
da pessoa jurídica beneficiados 
direta ou indiretamente pelo 
abuso. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O problema foi resolvido pela reforma? É certo que não. O legislador buscou, em poucas 

palavras, regular um fenômeno demasiadamente amplo e variado. A desconsideração para fins 

de responsabilidade nem sempre terá os mesmos efeitos, inclusive subjetivos, do que a 
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desconsideração atributiva. A desconsideração para fins de responsabilidade em favor do credor 

e a desconsideração atributiva em favor do sócio estão ainda mais distantes.  

Além disso, o benefício direto ou indireto revela-se um critério extremamente genérico. 

Diz pouco e não inova no cenário anterior. Os direitos inderrogáveis conferidos pelo status socii 

de fiscalização, participação nos resultados sociais, participação no acervo da sociedade, 

preferência em caso de aumento de capital social, direito de recesso permitem inferir que, no geral, 

a atividade societária resultará em benefício de todos os sócios, em maior ou menor medida.  

Em outras palavras, o ponto mais sensível do problema, que consiste na 

responsabilidade do sócio minoritário desprovido de poderes de gerência, não encontrou uma 

resposta segura e definitiva; o que nos leva ao exame da jurisprudência para procurar identificar 

quais são os critérios ou pontos que têm sido considerados relevantes nas decisões judiciais.  

 

3.1.2 Jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ  
 

Os recentes96 julgamentos proferidos pelas TERCEIRA e QUARTA TURMAS DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que compõem a SEGUNDA SEÇÃO, revelam uma (indevida97) distinção, 

para fins de desconsideração da personalidade jurídica, entre sociedades limitadas e anônimas, 

 
96Anteriormente aos julgamentos analisados, são colhidas as seguintes ementas: “COMERCIAL. 

DESPERSONALIZAÇÃO. SOCIEDADE POR AÇÕES. SOCIEDADE POR QUOTAS DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA. A despersonalização de sociedade por ações e de sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada só atinge, respectivamente, os administradores e os sócios-gerentes; não quem tem 
apenas o status de acionista ou sócio.” (STJ. Recurso Especial n. 786.345/SP. Relator: Ministro Humberto 
Gomes de Barros, Relator p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, 3ª Turma, julgado em 21/8/2008) E ainda: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS 
DE SUA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. A CONSTRIÇÃO DOS BENS DO ADMINISTRADOR É 
POSSÍVEL QUANDO ESTE SE BENEFICIA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - A 
desconsideração não é regra de responsabilidade civil, não depende de prova da culpa, deve ser reconhecida 
nos autos da execução, individual ou coletiva, e, por fim, atinge aqueles indivíduos que foram efetivamente 
beneficiados com o abuso da personalidade jurídica, sejam eles sócios ou meramente administradores. [...] - A 
responsabilidade do administrador sob a Lei 6.024/74 não se confunde a desconsideração da personalidade 
jurídica. A desconsideração exige benefício daquele que será chamado a responder. A responsabilidade, ao 
contrário, não exige este benefício, mas culpa. Desta forma, o administrador que tenha contribuído 
culposamente, de forma ilícita, para lesar a coletividade de credores de uma instituição financeira, sem auferir 
benefício pessoal, sujeita-se à ação do art. 46, Lei 6.024/74, mas não pode ser atingido propriamente pela 
desconsideração da personalidade jurídica. Recurso Especial provido.” (STJ. Recurso Especial n. 
1.036.398/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 16/12/2008). 

97Como é defendido ao longo deste trabalho, seria preferível que os casos de desconsideração fossem agrupados a 
partir da dicotomia entre sociedades abertas e fechadas, ou, ao menos, a partir dos elementos preponderantes 
em cada sociedade, que deveriam ser investigados em cada caso. Com efeito, há muito tempo, a jurisprudência 
(por exemplo, o julgamento do Recurso Extraordinário 34.680/RS, no ano de 1958) e a doutrina perceberam a 
possibilidade de coexistência de elementos personalistas e capitalistas nos mais variados tipos societários (por 
todos: WALD, Arnoldo. Comentários ao novo código civil: v. XIV: livro II, do direito de empresa. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2010. p. 279-281). 
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o que justifica a apresentação dos julgamentos em dois grupos, sendo bom destacar que o caso 

3 foi julgado na vigência da MP 881/2019 e os casos 4, 5, 6 e 9, da LLE (Quadro 2).  

 
Quadro 2 – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (continua) 

Sociedade limitada 
Recurso 
Especial Caso Solução 

 
Caso 1  
1.315.110/
SE98 
3ª Turma 

Sócia de sociedade 
familiar (50% do capital 
social) pretende sua 
exclusão por não ser 
administradora.  
 
A sócia defende que 
apenas sua mãe (50% do 
capital social), 
administradora, deveria 
ser responsabilizada. 

Foi mantida a responsabilidade da sócia desprovida do 
poder de administração em razão de se tratar de sociedade 
familiar.  
 

Segundo o acórdão, deve ser examinada a “natureza 
jurídica específica da sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada que se encontra em litígio”.  
 

Quanto à identificação de responsáveis, por se tratar de 
sociedade fechada e de cunho familiar: “no seio de uma 
organização empresarial mais modesta, mormente 
quando se trata de sociedade entre mãe e filha, a 
titularidade de quotas e a administração são 
realidades que frequentemente se confundem. Nesse 
passo, as deliberações sociais, na maior parte das 
vezes, se dão no dia-a-dia, sob a forma de decisões 
gerenciais. Logo, é muito difícil apurar a 
responsabilidade por eventuais atos abusivos ou 
fraudulentos. Por conseguinte, a adoção da Teoria Maior 
da Desconsideração pressupõe a responsabilidade de 
algum sócio pela prática de ato fraudulento ou abusivo.” 

 
 
Caso 2 
1.250.582/
MG99 
4ª Turma 
 

Sócios minoritários 
pretendem afastamento da 
responsabilidade porque 
não eram administradores 
da sociedade utilizada para 
prática de crime contra o 
sistema financeiro. 

A responsabilidade dos sócios foi mantida porque 
“tinham conhecimento de que a atividade por eles 
exercida” era ilícita.  

 
Caso 3 
1.757.106/
SP 
3ª Turma100  

Sócio minoritário, 
desprovido de poder de 
administração, pretende o 
afastamento da 
responsabilidade.  

Foi mantida a responsabilidade do sócio, sem examinar 
as particularidades do caso, em razão dos julgamentos 
de que, para fins de responsabilização, não há 
diferenças entre os sócios (menção aos julgamentos 
dos Casos 1 e 2). 
 

Esse entendimento ainda aparece em julgamento desta 
mesma Turma, no julgamento do Recurso Especial 
1.347.243/SP, que deixa de ser analisado nesse quadro 
por se tratar de responsabilidade de ex-sócio101. 

 
98STJ. Recurso Especial n. 1.315.110/SE. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 28/5/2013. 
99STJ. Recurso Especial n. 1.250.582/MG. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 

12/4/2016.  
100STJ. Agravo Interno no REsp 1.757.106/SP. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 

2/9/2019. 
101De toda forma, merece reprodução o trecho da ementa: “[...] DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. INDIFERENÇA. [...] EX-SÓCIO.  1. Nos termos da jurisprudência desta 
Corte Superior, não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard 
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Quadro 2 – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (continua) 

Sociedade limitada 
Recurso 
Especial Caso Solução 

 
Caso 4 
1.686.16
2/SP102 
3ª Turma 

Recurso 
interposto por 
sócia que detinha 
60% do capital, 
mas não 
praticava atos 
de gestão – 
Sócia atingida 
pela falência da 
sociedade. 

Por maioria, foi afastada a responsabilidade da sócia, porque ingressou 
na sociedade apenas para assegurar o recebimento de crédito que 
detinha em face da sociedade.  
 

O ministro Relator realizou juízo de distinção entre as particularidades 
do caso concreto, para afastar as razões de decidir adotados nos casos 4 e 
5103.  
 

Voto divergente da Min. Nancy Andrighi: responsabilidade da sócia por 
sua conduta omissiva. 

 
 
 
Caso 5 
1.766.09
3/SP104 

Recurso 
interposto por 
membros de 
conselho fiscal de 
cooperativa105 
que inadimpliu 
obrigação com o 
consumidor.  

Voto divergente da Min. Nancy Andrighi considerou que a Teoria Menor 
não encontra barreiras internas para a desconsideração. Manteve o 
acórdão do Tribunal local que responsabilizou os membros do conselho 
fiscal de cooperativa (órgão de administração), independente de abuso da 
personalidade e de culpa dos responsáveis.  
 

Voto majoritário (Min. Cueva) afastou a responsabilidade, por considerar 
temerária a responsabilidade dos membros sem a presença de indícios de 
culpa ou desvio de função. Min. Moura Ribeiro considerou que os membros 
do conselho fiscal de cooperativa não eram controladores nem cooperados 
majoritários.  

Caso 6 
1.616.11
0/RS106 

Sócio nega ter 
participado de 
atos abusivos. 

Decisão monocrática, mantida em agravo interno, anulou o acórdão local, 
que expandia a desconsideração indistintamente para todos os sócios, e 
determinou o retorno dos autos para a apurar se o recorrente “praticou ou 
se beneficiou de qualquer conduta ilícita”. 

 
doctrine, de forma que todos eles serão alcançados.” (STJ. Agravo Interno no AREsp 1.347.243/SP. Relator: 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 18/3/2019) 

102STJ. Recurso Especial n. 1.686.162/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 
26/11/2019.  

103Vale reproduzir os trechos pertinentes do julgamento: “Faço, por fim, algumas ponderações importantes acerca 
da tese adotada em precedente desta Corte Superior no qual se decidiu que, ‘[...] para os efeitos da 
desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam 
eles gerentes, administra, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 12/4/2016). De fato, não 
se pode afastar a possibilidade de a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada atingir os 
bens de sócios que não exercem função de gerência ou administração, conforme decidido em precedente da 
relatoria da Ministra Nancy Andrighi (REsp n. 1.315.110/SE). Referidos precedentes, contudo, apresentam 
peculiaridades, inexistentes na espécie, que justificam a extensão dos efeitos da desconstituição da 
personalidade jurídica aos sócios que não exercem atos de gestão ou administração, a exemplo daqueles que 
foram coniventes com os atos fraudulentos praticados (REsp n. 1.250.582/MG). Também já se admitiu a 
ampliação do instituto na hipótese em que a filha juntamente com sua mãe, são as únicas sócias da sociedade 
limitada e cada uma detém 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais (REsp n. 1.315.110/SE). A regra, no 
entanto, conforme assentado nesse último precedente, é a de que ‘[...] a aplicação da desconsideração da 
personalidade jurídica apenas deve incidir sobre os bens dos administradores ou sócios que efetivamente 
contribuíram na prática do abuso ou fraude na utilização da pessoa jurídica, devendo ser afastada a 
responsabilidade dos sócios minoritários que não influenciaram na prática do ato’”. 

104STJ. Recurso Especial n. 1.766.093/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Relator p/ Acórdão Ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 12/11/2019. 

105É evidente que o caso não trata de sociedade limitada, porém, é mencionado neste estudo em razão das 
pertinentes razões de decidir lançadas em seu inteiro teor, que, inclusive, demonstram a possibilidade de 
distinção entre a conduta esperada por diferentes pessoas que integram uma mesma pessoa jurídica e a possível 
influência da Teoria Menor nos limites subjetivos da desconsideração (conforme voto vencido).  

106STJ. Agravo Interno no Recurso Especial 1.616.110/RS. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, 
julgado em 20/2/2020. 



38 
 

Quadro 2 – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (conclusão) 

Sociedade anônima fechada 
Recurso especial Caso Solução 
Caso 7  
1.412.997/SP107 
4ª Turma 

Sujeição do acionista 
que se retirou da 
administração antes 
dos fatos que deram 
origem à demanda. 
 
 

Afastamento da sujeição de outros acionistas, sem exercício 
do controle ou administração: 
“é de crucial importância reiterar que, principalmente nas 
sociedades anônimas, impera a regra de que apenas os 
administradores da companhia e seu acionista controlador 
podem ser responsabilizados pelos atos de gestão e pela 
utilização abusiva do poder; sendo certo, ainda, que a 
responsabilização deste último exige prova robusta de que 
‘esse acionista use efetivamente o seu poder para dirigir as 
atividades sociais e orientar os órgãos da companhia’” 
(MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades 
anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 403). 

Caso 8 
331.664/SP108 
4ª Turma 

Acionista que deixou 
a administração antes 
dos fatos que deram 
origem à demanda. 

Manutenção do acórdão local que indeferiu a sujeição dos 
bens do acionista, com aplicação do precedente do REsp 
1.412.997/SP 

Caso 9 
46.835/SP109 
4ª Turma 

Não sujeição de 
acionista minoritário 
sem exercício do 
cargo de 
administração.  

Manutenção do acórdão local que indeferiu a sujeição dos 
bens do acionista, com aplicação do precedente do REsp 
1.412.997/SP. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os acórdãos analisados permitem a formulação de algumas proposições iniciais: 

 

(a) o STJ não ignora o caráter plural do fenômeno de desconsideração 

e a possibilidade de distinção entre os sócios em razão das 

particularidades de cada caso (Caso 1 e Caso 4);  

(b) a tendência de responsabilização de sócios com condutas omissivas 

é menor do que a tendência de responsabilização de sócios com 

condutas comissivas durante o desenvolvimento da atividade 

societária (o ponto tratado não guarda correlação necessária com a 

administração da sociedade, mas sim com o exercício dos direitos 

decorrentes do statuts socii) (divergência no julgamento do caso 4);  

(c) em sociedades limitadas, há tendência jurisprudencial de aplicar o 

entendimento generalizante  e unitário de que todos os sócios são 

 
107STJ. Recurso Especial n. 1.412.997/SP. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 8/9/2015.  
108STJ. Agravo Interno no AREsp n. 331.644/SP. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 

6/2/2018.  
109STJ. Agravo Interno no AREsp n. 46.835/SP. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 

5/11/2019.  
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responsáveis pelas dívidas da sociedade (o julgamento do caso 3 

segue essa tendência), sem o exame das particularidades do caso 

concreto (a exemplo de poderes de administração, controle ou 

relevância da participação no capital social, do tipo da sociedade 

alvo da desconsideração e o comportamento do sócio), o que 

também é evidenciado por julgados dos Tribunais de Justiça (item 

2.3), sendo que, corretamente, o Caso 6 (oriundo de decisão 

monocrática) contraria essa tendência generalizante e determina o 

retorno dos autos para exame da conduta individual do sócio; 

(d) em sociedades anônimas, os acionistas minoritários, que não 

tenham participado da administração, nem do controle da 

sociedade, não podem ser responsabilizados (Casos 7, 8 e 9);  

(e) a natureza do interesse envolvido, determinante para os 

pressupostos da própria desconsideração (Teoria Maior ou Teoria 

Menor), pode influenciar no alcance da sujeição dos sócios (nesse 

sentido, o Caso 2 e o voto divergente da Ministra NANCY ANDRIGHI 

no Caso 5).  

 

3.1.3 Jurisprudência dos Tribunais de Justiça: falta de uniformidade de critérios decisórios 
 

No âmbito dos TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, as decisões sobre o alcance subjetivo da 

desconsideração da personalidade jurídica são extremamente variadas. Em linhas gerais, esses 

são os principais entendimentos correntes:  

(a) verificado o abuso da personalidade jurídica, todos os sócios 

respondem indistintamente pela dívida da sociedade (TJRJ110, 

TJSP111); 

 
110APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO 

MINORITÁRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO 
DE CÁLCULOS. 1-Desconsideração da personalidade jurídica da executada, em decisão mantida pelo Tribunal 
ad quem. Preclusão. 2-Orientação do E. STJ no sentido de que, ainda que o sócio seja minoritário e sem poder 
de gerência, será alcançado pela desconsideração, se preenchidos os requisitos legais. [...]” (TJRJ. Apelação 
Cível n. 0087897-68.2017.8.19.0001. Relator: Des. Milton Fernandes de Souza, 19ª Câmara Cível, julgado em 
21/5/2019). Ainda: TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0079266-36.2020.8.19.0000. Relator: Des. Helda Lima 
Meireles, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/3/2021. 

111TJSP. Agravo de Instrumento n. 2040253-98.2020.8.26.0000. Relatora: Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª 
Câmara de Direito Privado, julgado em 28/5/2020.  
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(b) na desconsideração, somente os sócios com poder de gestão podem 

ser responsabilizados (TJMG112, TJRJ113);  

(c) sócios com diminuta participação no capital social, que, muitas 

vezes figuram no contrato social por razões que não correspondem 

à vontade de contratar sociedade (por exemplo, para garantir 

recebimento de dívida114, para garantir direito de preferência115 ou 

mesmo para atender ao antigo requisito legal de pluralidade de 

sócio116), não são responsáveis em caso de abuso da   personalidade 

jurídica por ato praticado pelo controlador (TJSP117, TJRJ118, 

TJMG119); 

(d) em sociedade anônima, ainda que fechada, o acionista minoritário 

não deve ser atingido120.  

 
112“VII- A desconsideração da personalidade jurídica não pode alcançar o sócio que não possui poderes de 

administração e que, portanto, não praticou o abuso [...]” (TJMG. Apelação Cível n. 10.024.103.107.223.004. 
Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, julgado em 3/3/2020).    

113AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. SÓCIO MINORITÁRIO. 1) Desconsiderada a personalidade jurídica, o sócio minoritário que não 
detém poderes de gestão na sociedade não pode responder com o seu patrimônio pessoal pela dívida contraída 
pela empresa, segundo jurisprudência amplamente majoritária desta Corte Estadual de Justiça e do Superior 
Tribunal de Justiça. 2) Assim, não é possível, a título de desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, 
colocar como responsável pela dívida aquele que não teve qualquer influência na atuação da sociedade. 3) 
Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0034356-26.2017.8.19.0000. Relator: Des. 
Heleno Ribeiro Pereira Nunes, 5ª Câmara Cível, julgado em 8/8/2017).  

114Essa foi a circunstância fática alegada no Recurso Especial 1.686.162/SP, já analisado.  
115Essa foi uma das alegações da sócia cuja responsabilidade foi afastada pelo TJSP (Agravo de Instrumento n. 

2051040-89.2020.8.26.00000. Relator: Des. Azuma Nishi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
julgado em 14/10/2020). 

116A hipótese aparece em julgamento do TJSP, que não faz juízo negativo quanto a essa circunstância: Agravo de 
Instrumento n. 2155715-16.2014.8.26.0000. Relator: Des. Sebastião Flávio, 23ª Câmara de Direito Privado, 
julgado em 30/3/2016.  

117Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão do agravante no polo passivo da demanda. Agravante que 
figura como sócio da empresa executada e da sucessora, “Helcon”. Agravante que possui 1% das cotas sociais, 
com valor de participação nas sociedades de R$ 300,00, sem poderes de gerência ou administração. 
Circunstâncias que afastam a responsabilidade pessoal do agravante pela dívida da pessoa jurídica. Precedentes 
do TJSP e do STJ. Não demonstrado que o agravante, na condição de sócio minoritário, tenha participado de 
abuso ou fraude no uso da pessoa jurídica. Determinada a exclusão do agravante do polo passivo da demanda, 
assim como a liberação, em seu favor, da quantia bloqueada, R$ 945,03 Agravo provido. (TJSP. Agravo de 
Instrumento n. 2097393-27.2019.8.26.0000. Relator: Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito 
Privado, julgado em 31/1/2020).  

118TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0060237-73.2015.8.19.0000. Relatora: Des. Renata Machado Cotta, 3ª Câmara 
Cível, julgado em 17/2/2016. 

119TJMG. Apelação Cível n. 10.024.140.137.290.001. Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara 
Cível, julgado em 18/8/2015.  

120Para ilustrar a importância que a jurisprudência tem dado à dicotomia limitada v. anônima – e não à dicotomia 
aberta v. fechada – pode ser mencionado julgado oriundo do foro trabalhista, notoriamente conhecido por 
privilegiar a efetividade no recebimento dos créditos trabalhistas: “AGRAVO DE PETIÇÃO. SOCIEDADE 
ANÔNIMA. ACIONISTA MINORITÁRIO. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não tem aplicação 
em face de acionistas minoritários, sem poder de gestão, de sociedades anônimas, que, muitas vezes, estão 
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3.1.4 Doutrina  
 

Se, em 2009, BRUSCHI121 afirmava que nada era encontrado na literatura sobre os limites 

subjetivos da desconsideração, hoje não se diz o mesmo. A doutrina evoluiu, mas ainda não 

alcançou consenso. Em grande parte, a divergência decorre da falta de identificação do 

fundamento da responsabilidade do sócio, não há certeza se está na sua posição de controlador 

ou administrador122, na de sócio, de beneficiário da atividade lesiva ou executor dela123, como, 

ainda em 2012, apontava ANA FRAZÃO124.  

Sem um fundamento preciso para a responsabilidade do sócio, os estudos iniciais se 

concentraram na distinção entre o sócio controlador e o sócio minoritário desprovido de poderes 

de administração. Por exemplo, BIANCHI afirmou a responsabilidade do primeiro, com a 

 
jurídica e completamente alheios ao controle empresarial da Companhia, sob pena de subeverter-se todo o 
sistema empresarial e financeiro do país, responsabilizando indiscriminadamente acionistas por débitos 
trabalhistas de sociedades anônimas” (TRT-1ª Região. Agravo de Petição n. 0010300-06.2015.5.01.0.046. 
Relator: Des. José Antonio Piton, 2ª Turma, julgado em 29/11/2017).  

121BRUSCHI, Gilberto Gomes. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 147. 

122Não é rara a confusão entre as hipóteses de desconsideração e de atos ultra vires. 
123Como o professor SALOMÃO FILHO não concorda com a teoria dualista da obrigação em tema de 

desconsideração, sustenta: “o sujeito responde por dívida própria, decorrente não de um ato, mas de uma 
atividade abusiva. Trata-se de responsabilidade societária, que não pode ser confundida com responsabilidade 
civil nem tampouco com responsabilidade civil aplicada ao direito societário. Seu caráter distintivo está na 
prática de uma atividade lesiva e no fato de que o responsável será sempre o seu beneficiário, que não se 
confunde necessariamente com os executores da atividade lesiva. Assim, em uma sociedade isolada, a 
desconsideração atingirá o patrimônio do controlador e não do administrador que executou suas ordens. Em 
uma sociedade pertencente a um grupo em que o benefício foi transferido a outra sociedade controlada e não à 
holding, será aquela e não esta última a ser atingida pela desconsideração” (SALOMÃO FILHO, Calixto. O 
novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 262). 

124“Logo, pode-se chegar à conclusão de que a desconsideração deve atingir prioritariamente os sócios que 
detenham poder de controle ou comando, bem como os administradores. Todavia, não há maior clareza, na 
jurisprudência, se tal responsabilidade decorre da mera condição de comando ou administração ou do 
pressuposto da prática da ilicitude. Dessa maneira, resta saber se o controlador ou administrador que não tenha 
participado da ilicitude nem dela se beneficiado pode ser afastado dos efeitos da desconsideração. Paralelamente 
a tal discussão, a jurisprudência oferece também outros critérios importantes para a desconsideração: a 
participação na ilicitude que resultou no abuso da personalidade jurídica ou ao menos a obtenção de benefícios 
dessa ilicitude. Dessa maneira, até mesmo sócios minoritários, que não exercem nenhum poder de comando ou 
de administração, poderiam ser atingidos pela desconsideração na hipótese de terem participado da ilicitude – 
que pode ser perpetrada, por exemplo, por uma decisão assemblear – ou dela se beneficiado. Tais hipóteses são 
mais restritas, mas não se pode ignorar a possibilidade de abusos da personalidade jurídica perpetrados até 
mesmo pela totalidade dos sócios. Basta lembrar a hipótese de subcapitalização dolosa, ilicitude que pode ser 
atribuída, via de regra, a todos os sócios, especialmente em se tratando de uma sociedade de pessoas. Dessa 
maneira, não se pode afirmar, no contexto do direito brasileiro, que é pressuposto da desconsideração que o 
sócio seja controlador ou administrador. A participação na prática ilícita ou nos benefícios dela resultantes é 
também importante critério para determinar a medida.” (FRAZÃO, Ana. Desconsideração da personalidade 
jurídica e tutela de credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima. Questões de direito 
societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 507-508). 
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ressalva de que o minoritário poderia ficar imune à desconsideração, “a depender da situação 

concreta”125.  

OTÁVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO, concebendo a desconsideração como técnica 

sancionatória, sustentou que o poder de mando é o critério definidor: “quem tem poder efetivo 

de direção no seio da sociedade” deve responder pela dívida da sociedade126. 

GUSTAVO SAAD DINIZ considera relevante a análise da estrutura de poder da sociedade 

e o nível de acesso dos sócios a ela para definir quais poderão ser responsabilizados, uma vez 

que “não há responsabilidade sem poder”127.  

Em trabalho recente, JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES elege o critério do benefício: 

“quem, de alguma forma, tirou vantagem do uso indevido da personalidade jurídica fica 

suscetível de ter seu patrimônio vinculado a responder por obrigações dessa pessoa”. Os sócios 

minoritários sem ingerência sobre o ato fraudulento e sem benefício, ainda que indireto, não 

podem ser atingidos128.  

OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR e RODRIGO XAVIER LEONARDO chamam a atenção 

para a importância da organização interna da pessoa jurídica, que deve ser combinada com o 

critério do benefício (direto e indireto). Para eles, esses dois critérios devem nortear uma 

investigação bastante cuidadosa para que sejam encontrados os verdadeiros beneficiados pelo 

ato fraudulento129.  

 
125BIANQUI, Pedro Henrique Torres. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 85.  
126RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com 

o Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 101.  
127DINIZ, Gustavo Saad. Subcapitalização societária: financiamento e responsabilidade. Belo Horizonte: Fórum, 

2012. p. 152-154. 
128NEVES, José Roberto de Castro. A desconsideração da personalidade jurídica: o avesso do avesso. In: 

SALOMÃO, Luís Felipe; CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). Lei de liberdade econômica 
e seus impactos no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 459. Edição do Kindle. 

129“Na experiência cotidiana, mostra-se muito difícil identificar os beneficiários diretos ou indiretos de um ato 
abusivo. Se desse ato sobreveio uma oportunidade lucrativa (seja pelo lucro objetivo, percebido pela pessoa 
jurídica; seja pelo lucro subjetivo, distribuído entre os sócios), ainda que, indiretamente, os beneficiários podem 
ser todos os integrantes da pessoa jurídica. De certo modo, e seguindo uma linha interpretativa verificável em 
direitos estrangeiros, desloca-se o problema para a organização interna da pessoa jurídica. Caso essa diferencie 
os beneficiários diretos ou indiretos, poder-se-á limitar os efeitos da decisão de desconsideração da pessoa 
jurídica apenas em relação aos favorecidos. Há também o risco de a organização interna transferir formalmente 
os benefícios abusivos para os ‘homens de palha’ ou ‘testas de ferro’, exigindo um cuidado investigativo, para 
além do que é explícito, que leve em consideração o efetivo trânsito de riquezas. Caso essa diferenciação 
organizacional não seja evidente, a medida orientada a desconsiderar a pessoa jurídica conduzirá, ainda que 
potencialmente, ao resultado identificado anteriormente à vigência da Lei 13.874/19. Para além disso, ele poderá 
atingir indistintamente o patrimônio de todos os sócios, associados ou instituidores”. (LEONARDO, Rodrigo 
Xavier; RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. A desconsideração da pessoa jurídica – alteração do art. 50 do 
Código Civil: art. 7º. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto; RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz; 
LEONARDO, Rodrigo Xavier (coord.). Comentários à lei de liberdade econômica: Lei 13.874/2019. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Edição do Kindle). 
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A ciência se constrói por degraus. Todos esses estudos são essenciais para permitir a 

evolução da doutrina e construção de soluções adequadas aos problemas que se apresentam na 

sociedade, mas, talvez, nenhum deles tenha encontrado a fórmula pronta e acabada para a 

questão. Salvo melhor juízo, a investigação de um critério suficiente para resolver o problema 

passa, primeiro, pela análise do fundamento jurídico para que terceiros (sócios) possam ser 

responsabilizados por dívida do devedor (sociedade); o que está ligado à teoria da fraude 

patrimonial e ao regime jurídico que lhe é próprio.  

 

3.2 Uma breve retomada: o nexo de imputação de responsabilidade ao terceiro na fraude 
patrimonial e a sua boa-fé 

 

Em regra, a fraude patrimonial envolve o devedor e um terceiro, chamado, muitas vezes, 

de terceiro cúmplice. Tanto na alienação em fraude contra credores quanto na fraude contra a 

execução apresentam-se os interesses do credor (insatisfeitos em razão da violação da regra de 

responsabilidade patrimonial), do devedor (que age em má-fé130) e do terceiro adquirente (cuja 

proteção depende da frustração da tutela jurisdicional almejada pelo credor), que só é levado 

ao processo por ter estabelecido livremente relações jurídicas com o devedor fraudador e, assim, 

assumido os riscos daí decorrentes (CARNELUTTI131). 

O nexo de imputação de responsabilidade ao terceiro (que não se confunde com 

responsabilidade civil132) não se limita à mera existência da relação jurídica, pois é necessário 

examinar o modo de desenvolvimento dessa relação e, especialmente, a forma de exercício dos 

 
130Parece tranquila a identificação de um quase delito, uma culpa ou um ato ilícito, que atenta à boa-fé e viola o 

princípio da responsabilidade patrimonial (CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores: fraude contra 
credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal, fraude à execução penal. 5. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 278; LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 
1965. p. 87-92).  

131CARNELUTTI, Francesco. Direito processual civil e penal. Campinas: Péritas, 2001. v. 1, p. 356. Em sentido 
similar, SIQUEIRA destaca que cabe ao indivíduo, no exercício da autonomia da vontade, escolher o sujeito com 
quem contrata, considerando, inclusive, a sua situação patrimonial (SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A 
responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 258).  

132Para diferenciação entre os institutos: Vide APÊNDICE 1 – item 1.1. Em doutrina: RODRIGUES FILHO, Otávio 
Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com o Código de Processo Civil. 
São Paulo: Malheiros, 2016. p. 108; CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica: as diferentes funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 
2019. p. 142-146; SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
p. 262; CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni. In: BETTI, Emilio; 
CARNELUTTI, Francesco. Diritto sostanziale e processo. Milano: Giuffrè, 2006. p. 297; MELLO, Rogério 
Licastro Torres de. O responsável executivo secundário. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 181; LIMA, 
Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 72. Ainda que os institutos não sejam os mesmos, 
não há dúvida de que técnicas e padrões de conduta desenvolvidos a partir da teoria da responsabilidade civil 
poderão orientar o juiz na construção do comportamento que se espera do sócio em cada caso concreto. 
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direitos e posições jurídicas pelo terceiro133 para verificar eventual contrariedade ao princípio 

da boa-fé objetiva, o que se evidencia pela redação do artigo 161 do CC134 e edição da SÚMULA 

375 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA135.  

Para os atos gratuitos de disposição de bens em fraude, a sujeição do patrimônio do 

responsável (CC, art. 158) seria uma medida de equidade, a fim de evitar o enriquecimento 

ilícito do beneficiado136: o amparo ao credor fraudado é mais precioso para a lei do que o lucro 

ilegítimo do terceiro137. 

Nos atos onerosos, ganha especial relevo a conduta do terceiro e o seu conhecimento a 

respeito da fraude para configuração ou não de sua boa-fé. ANTÔNIO MENEZES CORDEIRO 

esclarece que as normas que regem a tutela pauliana buscam evitar a negociação de bens em 

situações ilegítimas e, nesse caso, a boa-fé não teria contornos subjetivos, mas objetivos. A boa-

fé só estará configurada quando a fraude for desconhecida sem culpa; a contrario sensu, o 

adquirente será de má-fé quando conhece do prejuízo ou quando sua ignorância resulta de sua 

negligência138 (“deveria saber”)139. A posição do terceiro ou é de absoluta boa-fé ou pode ser-

lhe imputada a má-fé140. 

Daí a afirmação de RODOLFO DA COSTA MANSO REAL AMADEO: “só se considera de 

boa-fé o terceiro que agiu diligentemente, perquirindo, investigando, buscando saber se 

existiam motivos que pudessem ameaçar ou infirmar o negócio a ser realizado” 141.  É necessária 

uma ignorância diligente142.  

 
133Sobre a relação do princípio da boa-fé com o exercício disfuncional de direitos e posições jurídicas, conferir: 

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2018. p. 273-274; 761; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD. Nelson; BRAGA NETTO, Felipe 
Peixoto. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. Salvador: Juspodvim, 2016. p. 232.  

134Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que 
com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-
fé. 

135SÚMULA 375-STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou 
da prova de má-fé do terceiro adquirente. 

136AMERICANO, Jorge. Da acção pauliana. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1932. p. 27. Depois de reconhecer que 
esse é o entendimento dominante, ALVINO LIMA ressalva sua posição; para ele, também nos atos gratuitos, o 
contratante deveria fazer as pesquisas de praxe e responderia por “culpa por omissão da diligência que lhe 
cumpria desenvolver, no sentido de verificar a ilegitimidade da liberalidade, isto é, se ao donatário assistia o 
direito de dispor livremente do bem doado, sem fraudar os direitos dos seus credores” (LIMA, Alvino. A fraude 
no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 102).  

137 LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 94.  
138CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2017. p. 503.  
139LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 102. 
140LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 100.  
141AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. A relevância do elemento subjetivo na fraude de execução. 2010. 

Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 139. 
142Eis as contundentes razões afirmadas pelo autor: “Vale dizer, só se considera de boa-fé o terceiro que agiu 

diligentemente, perquirindo, investigando, buscando saber se existiam motivos que pudessem ameaçar ou 
informar o negócio a ser realizado. Transposta essa lição para a definição de má-fé, extrai-se, logicamente, a 
conclusão de que, não agindo com diligência, o terceiro estará de má fé. Ou, noutros termos, havendo razão 
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Em interessante artigo, JOÃO BAPTISTA VILELLA cuida do problema atinente às 

responsabilidades do conhecimento, demonstrando que, mesmo na ausência de dever legal de 

informação, subsiste no direito uma cláusula geral “ou devia saber”, de modo que, muitas 

vezes, o saber e o não saber culposo recebem tratamento jurídico único143. Sob a ótica da 

anulabilidade dos negócios jurídicos, VILELLA traz o ponto mais intrincado para a solução dos 

problemas práticos atinentes à situação do terceiro na fraude patrimonial: face à indeterminação 

do conteúdo de uma cláusula geral, a questão passa a ser: qual grau de diligência é necessário 

para que o desconhecimento seja escusável?144  

Para responder a tal questionamento, VILELLA se socorre de outra cláusula geral e 

indeterminada, a boa-fé objetiva, com a análise da conduta do terceiro, a fim de verificar se ela 

é compatível com o “habitual e corrente na cultura geral envolvida e na cultura específica dos 

negócios em cada caso considerados”; ou, para utilizar a expressão utilizada pelo legislador 

alemão, aos usos do tráfego145.  

Com efeito, impossível definir, de forma apriorística, uma solução única a respeito da 

diligência necessária para a configuração da boa-fé (desconhecimento escusável) por parte do 

terceiro. Caso a caso, o juiz deve definir qual é o comportamento esperado (standard 

comportamental) do terceiro naquela situação específica, segundo a boa-fé. Ao encontro desse 

pensamento, o Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR:  

A boa-fé objetiva estabelece um dever de agir de acordo com padrões socialmente 
recomendados. Trata-se de uma cláusula geral, expressão do princípio da lealdade, 
que o juiz utilizará para verificar, nas circunstâncias daquele caso, qual a conduta que 
satisfaria essa exigência de lealdade (quanto a cuidado, informação, proteção, 
cumprimento da prestação, etc.). Assim criada pelo juiz a regra de conduta, será feita 

 
para que soubesse da pendência da ação e não tendo o terceiro tido a diligência de descobri-la, estará 
configurada a sua má-fé. Tal conclusão, baseada no conceito de boa-fé dado pela doutrina clássica e amparado 
no artigo 422 do Código Civil atual, reforça – também nesse ponto – a hipótese aqui defendida, em detrimento 
do entendimento dominante que, ao exigir a ciência do terceiro, acaba por limitar demais a verificação da fraude 
de execução nos casos concretos. De fato, o corolário lógico da exigência da ciência para a caracterização da 
má-fé é a conclusão de que basta a ignorância do terceiro quanto à pendência da ação para que seja considerado 
de boa-fé, afastando a configuração da fraude à execução. Levada ao extremo a posição defendida pelo 
entendimento dominante, bastaria, portanto, que o terceiro se abstivesse de qualquer diligência em pesquisar a 
existência de ações pendentes envolvendo o devedor, provando que adquiriu o bem na mais absoluta ignorância 
para que restasse configurada a sua boa-fé. Na realidade, dada a atribuição do ônus da prova ao credor – o que 
será analisado no próximo item -, o terceiro nem mesmo precisaria incomodar-se em provar sua ignorância, 
bastando alegá-la. [...]. Diríamos, portanto, que não basta haver ignorância, essa deve ser uma ignorância 
diligente.” (AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. A relevância do elemento subjetivo na fraude de 
execução. 2010. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. p. 139-140).  

143VILLELA, João Baptista. Apontamentos sobre a cláusula “... ou devia saber”. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos, v. 97, p. 182, jan./jun. 2008. 

144VILLELA, João Baptista. Apontamentos sobre a cláusula “... ou devia saber”. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos, v. 97, p. 188, jan./jun. 2008.  

145VILLELA, João Baptista. Apontamentos sobre a cláusula “... ou devia saber”. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos, v. 97, p. 188, jan./jun. 2008.  
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a verificação entre a conduta devida, segundo a boa-fé, e a conduta efetiva, 
concluindo-se pela ilicitude da que dela destoa.146 

Portanto, a partir do princípio da boa-fé, o juiz definirá a conduta esperada pelo terceiro 

(v. g. quais seriam as diligências esperadas pelo homem probo) e definirá se ele pode ou não 

ser atingido pelos efeitos da tutela pauliana. Verificado que o terceiro exerceu regularmente 

suas posições jurídicas147, em conformidade com os ditames da boa-fé objetiva, não será 

atingido (SÚMULA 375-STJ e farta doutrina148).  

Resta, agora, examinar quais são os critérios para configuração da boa-fé nos casos de 

fraude patrimonial por meio da personalidade jurídica.  

 
3.3 O sócio de boa-fé: critérios  

 

A esta altura, parece evidente que o princípio da boa-fé objetiva é o fio condutor de toda 

a problemática estudada. Além de servir como fundamento para o desenvolvimento da própria 

teoria da fraude, em sentido amplo149, teve enorme relevância para a construção da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica150. Na desconsideração para fins de 

responsabilidade, a boa-fé será o critério norteador para identificar o abuso da personalidade 

(pressuposto para configuração da fraude) e, depois de reconhecida a conduta fraudulenta por 

meio da personalidade jurídica, servirá como parâmetro para determinar os sócios sujeitos à 

tutela judicial (efeitos subjetivos da desconsideração). 

 
146AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Proteção da boa-fé subjetiva. Revista Jurisplenum, ano XI, n. 63, p. 88, 

maio 2015.  
147 Eis o que diz VARELA sobre o exercício regular de direito como causa de excludente da responsabilidade civil: 

“pode suceder que a violação ou ofensa seja coberta por alguma causa justificativa do facto, capaz de afastar a 
sua aparente ilicitude. De modo geral, pode-se dizer que o facto, embora prejudicial aos interesses de outrem 
ou violando o direito alheio, se considera justificado, e por consequência lícito, sempre que é praticado no 
exercício regular de um direito [...]” (VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. v. 1, p. 552). 

148 Ainda no início do século passado, a doutrina apontava a proteção “ao adquirente de boa-fé, rodeando-se das 
cautelas que a lei exige para a acquisição de bens, exerceu toda a diligência necessária para assegurar seu 
direito” (AMERICANO, Jorge. Da acção pauliana. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1932. p. 25), pois “a boa-fé do 
terceiro deve excluir, por completo, a possiblidade de ser atingido” (LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. 
São Paulo: Saraiva, 1965. p. 55). Modernamente, defende-se que “não faz sentido prejudicar o terceiro de boa-
fé (diligente, sério e cuidadoso) que, em confiança e com as necessárias cautelas, adquiriu um direito cuja 
perfeita regularidade era evidente (embora não real). Tal situação importaria verdadeiro caos, em total 
instabilidade nas relações sociais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD. Nelson. Curso de direito 
civil: parte geral e LINDB. 14. ed. Salvador: Juspodvim, 2016. p. 666). No mesmo sentido: SIQUEIRA, Thiago 
Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 260. 

149LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 10-11. 
150A respeito da teoria da desconsideração como mero enquadramento da boa-fé ou especialização da teoria da 

fraude: CORDEIRO, António Menezes. O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e 
comercial. Coimbra: Almedina, 2000. p. 152-154.  
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Em outras palavras, em determinados casos de abuso da personalidade jurídica, será 

possível vislumbrar a figura do terceiro de boa-fé151, ou melhor, sócio de boa-fé. Tal qual o 

adquirente de boa-fé, o sócio não terá seu patrimônio atingido pelas atividades executivas, ainda 

que o órgão judicial reconheça a ocorrência da fraude patrimonial no caso concreto (vide 2.2 

supra). 

Se a desconsideração é um fenômeno extremamente amplo, não poderia ser outro o 

critério para identificar seus limites subjetivos senão o princípio da boa-fé objetiva, um 

mecanismo suficiente para orientar a justiça nos mais complexos e variados problemas 

jurídicos. De fato, a utilização da boa-fé152 – conceito jurídico aberto e indeterminado – abre 

espaço para que o juiz encontre, diante da pluralidade das hipóteses e circunstâncias da fraude 

perpetrada por meio da personalidade jurídica, a justiça do caso concreto153.  

Nem por isso deixam de existir pontos, ou critérios, relevantes para serem considerados 

na decisão judicial, os quais passam a ser analisados, a fim de tornar mais previsível a tutela 

jurisdicional154. Antes, vale uma advertência ao leitor: os critérios expostos não são elementos 

 
151Será tido como terceiro porque, no plano material, as partes da relação jurídica material são credor e sociedade; 

no plano processual, o sócio não integra o contraditório processual até que instaurado o incidente e resolvido 
(quando passará a figurar como parte no processo principal). (Essa concepção adota o conceito de parte exposto 
em: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 3. ed. Tradução de Cândido Rangel 
Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005. v. 1, p. 124). 

152De bom alvitre registrar ementa de caso julgado há pouco tempo pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que faz 
menção à má-fé do sócio, do que poderia se inferir, a contrario sensu, que a jurisprudência da CORTE SUPERIOR 
pode caminhar, em futuro próximo, para a direção indicada neste trabalho (sócio de boa-fé v. sócio de má-fé). 
No entanto, o movimento ainda é incipiente. No julgamento, proferido pela SEGUNDA SEÇÃO, o mérito do 
recurso não foi enfrentado. A constatação de má-fé dos sócios (nos casos utilizados para cotejo analítico em 
embargos de divergência) foi mencionada apenas como justificativa para inadmissibilidade do recurso. Além 
do mérito não ter sido enfrentado, sequer foi dito que o entendimento jurisprudencial – ainda remanescente – 
no sentido de que todos os sócios devem ser tratados indistintamente está equivocado. Eis a ementa: 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HERDEIRO DE SÓCIO 
MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. 
INADIMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nestes autos, foi afastada a desconsideração da 
personalidade jurídica em relação ao herdeiro de sócio minoritário, cuja participação no capital social era 
mínima e que comprovadamente não concorreu para os atos fraudulentos. 2. Nos paradigmas, entretanto, o 
fundamento para atingir o patrimônio dos sócios minoritários foi a comprova má-fé. 3. Ausente a indispensável 
semelhança entre os casos confrontados, não há como dar seguimento aos embargos de divergência.” (STJ. 
Agravo Interno em Embargos de Divergência 1.861.306/SP. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, 2ª 
Seção, julgado em 1º/6/2021). O acórdão recorrido, proferido pela TERCEIRA TURMA, havia afastado a 
responsabilidade de herdeira de sócia minoritária, com diminuta participação societária e sem poderes de gestão. 
O caso, por não tratar de sócio propriamente dito, deve ser visto com reservas para os fins deste estudo (STJ. 
Recurso Especial 1.861.306/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 2/2/2021).  

153A respeito: RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito Civil contemporâneo na 
tradição de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, Lisboa, v. 143, p. 49, 2011.  

154De certo modo, advoga-se em favor de uma “criterologia” para parafrasear brilhante artigo escrito pelo professor 
JOÃO BAPTISTA VILELLA, no qual se apreende que, mesmo diante de “conceitos jurídicos difíceis”, é sempre 
bom fixar critérios, pois “padrões bem estabelecidos de discriminação conduzem a decisões mais objetivas do 
que as que se reproduzem a partir de ponderações de interesse, retomadas estas a cada oportunidade, quando 
então importantes pontos de vista poderiam passar inadvertidos”, e que “critérios gerais de distinção não 
dispensam o aplicador do dever de avaliar o conteúdo concreto dos casos” (VILLELA, João Baptista. 
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estanques; pelo contrário, em cada caso concreto, devem ser harmonizados para se encontrar a 

justa solução.  

 

Critério 1. Tipo societário  
 

Nas sociedades em que os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas sociais, a 

discussão sobre o abuso da personalidade jurídica é desnecessária. É o caso, por exemplo, da 

sociedade em nome coletivo, na sociedade em comandita simples, na comandita simples, na 

comandita por ações, em relação ao sócio comanditado; na sociedade simples sem cláusula de 

limitação de responsabilidade155; nas sociedades em conta de participação, quanto ao sócio 

ostensivo156. Aliás, o tipo societário pode dificultar a responsabilização de determinado tipo de 

sócio, como ocorre com o sócio oculto em sociedades em conta de participação157. Portanto, é 

na sociedade limitada e na sociedade por ações que a desconsideração se torna mais relevante.  

 
Critério 2. Sociedades fechadas v. sociedades abertas  
 

É comum verificar nos julgados o tratamento distinto entre sociedades limitadas e 

sociedades anônimas. Para fins de desconsideração, mais relevante do que essa distinção, é a 

separação entre sociedades abertas e fechadas158, que, ao cabo, está ligada à organização 

interna ou à estrutura de poder do ente societário (item 2.1.4).  

As sociedades fechadas encontram-se mais expostas ao abuso da personalidade do que 

as abertas. A explicação está no fato de que a administração das sociedades abertas é pautada 

 
Apontamentos sobre a cláusula “... ou devia saber”. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 97, p. 191, 
jan./jun. 2008).  

155BIANQUI, Pedro Henrique Torres. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 71.  

156RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com 
o Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 100.  

157STJ. Recurso Especial 192.603/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 15/4/2004.  
158A preferência pela dicotomia sociedades fechadas v. sociedades abertas, em detrimento de sociedades limitadas 

v. sociedades anônimas, é justificada pela proliferação de sociedades anônimas em que prevalecem os 
elementos personalistas. Para fins de desconsideração, estão muito mais próximas das sociedades limitadas do 
que das companhias abertas. ADAMEK denomina tais sociedades como sociedade anônima de pessoas e afirma 
que “em tais situações, porém, a estrutura real deve prevalecer sobre a forma, de modo que, sempre em caráter 
excepcional e sempre a partir da análise específica do caso concreto, instrumentos e soluções típicas de 
sociedades de pessoas sejam aplicados numa sociedade anônima personalística”. (ADAMEK, Marcelo Vieira 
von. Abuso de minoria em direito societário [abuso das posições subjetivas minoritárias]. 2010. Tese 
(Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 311-
312). No sentido de tratamento distinto entre as sociedades anônimas de pessoas e as “macroempresas”, que 
seriam o “xodó da Lei do Anominato”: NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. Dissolução parcial, exclusão de 
sócio e apuração de haveres nas sociedades limitadas. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 99-100. As anotações 
deste tópico são baseadas na obra de BRUNO MEYERHOF SALAMA, tantas vezes citada, especialmente nas 
páginas 464-469. 
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por mais profissionalização e transparência. A necessidade de atrair investidores ajuda a 

explicar o fato. A própria companhia costuma oferecer mecanismos para solução dos conflitos 

de interesses, ao qual se somam os controles da CVM e, por vezes, da mídia. Embora seja 

possível o abuso da personalidade jurídica de companhias abertas, estudos americanos 

anteriores indicaram sua inocorrência no plano fático159.  

Nas sociedades fechadas, o cenário é completamente diferente. No geral, a gestão e 

propriedade coincidem. Tendem a existir menos sócios, o que também favorece o abuso da 

personalidade160. No grupo específico das sociedades fechadas que operam sob o tipo limitada 

(mais de 95% das sociedades brasileiras161), menos de 2% das sociedades limitadas contavam 

com administrador profissional, segundo estudo realizado pela FGV em 2014162. Em regra, 

possuíam baixo capital social (até R$ 50 mil163) e a presença de dois sócios (85,70% das 

sociedades). Em 53% das sociedades existia a concentração de controle164. Eis o fato mais 

alarmante: em 22,45% das sociedades, o controlador detinha mais de 99% do capital social (um 

indicativo da existência de “laranja”165).  

O referido estudo indica o perfil da uma sociedade limitada brasileira, como visto na 

Figura 1.  

 

 

 

 

 
159THOMPSON, Robert B. Piercing the corporate veil: an empirical study. Cornell Law Review, v. 76, p. 1.047, 

jul. 1991. 
160“The number of shareholders makes a difference in the propensity of courts to pierce the veil of corporations. 

Among close corporations, those with only one shareholder were pierced in almost 50% of the cases; for two or 
three shareholder corporations, the percentage dropped to just over 46%, and for close corporations with more 
than three shareholders, the percentage dropped to about 35%. The differences between the one, two or three 
person corporations, and the other close corporations are statistically significant.” (THOMPSON, Robert B. 
Piercing the corporate veil: an empirical study. Cornell Law Review, v. 76, p. 1054-1055, jul. 1991). 

161“A sociedade limitada é, sem dúvida alguma, o tipo societário mais utilizado no Brasil para empreender e já está 
no nosso ordenamento jurídico há quase cem anos. Mais de 95% das sociedades brasileiras são constituídas sob 
o regime de sociedade limitada.” (DECCACHE, Daniel Fernandes. Direito de retirada imovitada (artigo 1.029 
do Código Civil) e a sociedade limitada capitalista. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) - 
Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2019. p. 6). 

162MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; CHAVENCO, Maurício; HUBERT, Paulo; VILELA, Renato; RIBEIRO, 
Victor B. Hollaway. Radiografia das sociedades limitadas. São Paulo: FGV Direito SP, 2014. Relatório do 
Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos – FGV Direito SP. 

163Sociedades com capital social inferior a R$ 10 mil somavam 38%, ao passo que entre R$ 10 mil e R$ 50 mil, 
39,90%. Isto é, 77,90% possuíam capital social de até R$ 50 mil.  

164Vale lembrar que na sociedade limitada a concentração de controle ocorre com a detenção de 75% do capital 
social. Os dados ainda demonstram a recorrência na correspondência entre gestão e propriedade nas sociedades 
fechadas.  

165O levantamento foi realizado em 2014, ou seja, mais de dois anos depois da vigência da Lei 12.441/2011, que 
instituiu a empresa individual de sociedade limitada (EIRELI).   
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Figura 1 – Perfil da sociedade limitada brasileira. 

 

Fonte: MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; CHAVENCO, Maurício; HUBERT, Paulo; 
VILELA, Renato; RIBEIRO, Victor B. Hollaway. Radiografia das sociedades 
limitadas. São Paulo: FGV Direito SP, 2014. Relatório do Núcleo de Estudos em 
Mercados e Investimentos – FGV Direito SP. 
 

Os dados levantados podem contribuir para a compreensão da recorrência do abuso da 

personalidade jurídica, especialmente nas sociedades fechadas; e, para os fins deste estudo, 

também merecem atenção, pois deve ser considerada a “natureza específica da sociedade” e o 

seu funcionamento (Caso 1).   

 
Critério 3.  Tipo de sócio  
 

Apesar dos julgados em diferentes sentidos, consideramos possível o tratamento 

diferenciado a determinados sócios quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica. 

Com efeito, não parece razoável que controladores e minoritários, sócios investidores e sócios 

de indústria166, pequenos acionistas de companhias abertas167 e quotistas minoritários de 

 
166“O sócio meramente capitalista ou investidor, alheio à administração da sociedade, não exerce atividade alguma 

da sociedade; limita-se a nela aplicar recursos [...]” (GONÇALVES NETO, Assis Alfredo. Direito de empresa: 
comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 177). Essa 
figura poderia ser contraposta ao sócio de indústria, ou seja, “aquele que se obriga a contribuir com seu trabalho 
pessoal para a consecução do objeto social” (GONÇALVES NETO, Assis Alfredo. Direito de empresa: 
comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 177) e, por 
participar do cotidiano da empresa, está mais exposto à sujeição decorrente da desconsideração.  

167“É claro que a questão da responsabilização do sócio minoritário precisa ser vista com grande cuidado em se 
tratando de sociedades anônimas abertas, pois, nelas, o estímulo para o investimento decorre da certeza que o 
investidor tem em relação à responsabilidade limitada. Assim, a extensão da desconsideração da personalidade 
jurídica a acionistas minoritários, mesmo com base em suposto benefício que tenham obtido em virtude da 
ilicitude, pode ser solução inadequada.” (FRAZÃO, Ana. Desconsideração da personalidade jurídica e tutela 
de credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima. Questões de direito societário em 
Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 508). 
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sociedades fechadas, sobretudo em sociedades de pessoas (Casos 1 e 2), estejam sujeitos a um 

único e inflexível tratamento jurídico.  

Antes de examinar alguns critérios que podem contribuir para identificação dos tipos de 

sócio, é preciso justificar a pretendida distinção em tema de desconsideração. Afinal, poderia 

se sustentar tratamento único aos sócios, uma vez que todos eles detêm os mesmos direitos 

(status socii) e, por isso, estariam igualmente expostos à desconsideração, não sendo demais 

lembrar que muitos são os julgados das instâncias ordinárias nesse sentido168.  

O problema deita raízes no fundamento de responsabilização do sócio. Dizer que todos 

respondem pela dívida da sociedade pelo simples status socii implicaria afirmar, como 

fundamento da responsabilidade secundária, a existência a priori de um dever decorrente desse 

status, consistente em evitar o abuso da personalidade jurídica. Ou mesmo, dizer que, pelo 

direito de fiscalização/informação que socorre aos sócios, todos eles poderiam saber do abuso. 

Todos os sócios passariam a responder pelo crédito fraudado.  

Não é o que acontece. Primeiro, porque poder saber e dever saber não são sinônimos, 

sendo que a primeira expressão soa mais compatível com a boa-fé do que a segunda169; e 

segundo, o fundamento da responsabilização não é a quebra de um expresso dever legal 

previamente definido, mas justamente a análise da conduta de cada sócio em concreto, à luz boa-fé 

objetiva e das particularidades fáticas de cada caso, durante o desenvolvimento da atividade da 

sociedade. A partir do contexto fático e da situação particular de cada sócio, pode ser identificado 

um standard comportamental individual170, a partir das específicas posições jurídico-subjetivas e 

do modo de exercício dessas posições.  

A relação entre o exercício de posições jurídicas, boa-fé e a construção de standards 

comportamentais é bem analisada por JUDITH MARTINS-COSTA:  

Em sentido estrito ou próprio, diz MENEZES CORDEIRO, a palavra exercício ‘traduz a 
concretização, por uma pessoa, de uma situação, activa ou passiva, que lhe tenha sido 
conferida pelo Direito’. Sendo impossível, porém, apreender na fixidez das regras 
legisladas, todas as possibilidades de atuação concreta do conteúdo das normas, as 
leis, modo geral, adotam um modelo misto: para alguns dos institutos típicos do 
exercício, adota-se um regramento detalhado; para outros, é traçada uma moldura, a 
ser jurisprudencialmente desenvolvida conformemente a determinados standards 
comportamentais. [...]. É justamente por conta dessas características que ilicitude no 
modo de exercício não é detectável a priori, inexistindo um conteúdo predefinido pelo 
legislador do que seja o exercício regular e funcionalmente adequado. São as 
circunstâncias presentes no momento do exercício do direito, liberdade, poder ou 

 
168TJSP. Agravo de Instrumento n. 2040253-98.2020.8.26.0000. Relatora: Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª 

Câmara de Direito Privado, julgado em 28/5/2020.  
169A respeito, conferir: VILLELA, João Baptista. Apontamentos sobre a cláusula “... ou devia saber”. Revista 

Brasileira de Estudos Políticos, v. 97, p. 188-189, jan./jun. 2008. 
170É claro que, em determinadas casos, as circunstâncias fáticas indicarão a possibilidade de responsabilização de 

todos os sócios.  
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faculdade que vão configurar, ou não, a sua admissibilidade com o respectivo fim 
econômico ou social, a boa-fé ou os bons costumes. 171 

Diante disso, torna-se possível compreender que, em determinados casos, os membros 

da mesma sociedade ocuparão posições jurídicas distintas; e, desse modo, será razoável projetar 

standars comportamentais e sujeições distintos para cada um deles172. Em outros termos, de 

acordo com as circunstâncias existentes, não poderão ser esperadas condutas idênticas de todos 

os sócios, e, por conseguinte, poderá ocorrer de somente um ou alguns deles sofrer os efeitos 

da desconsideração173. 

Sem dúvida, a questão alcança o maior grau de complexidade com relação ao sócio 

minoritário (desprovido do poder de controle) que não participa da administração, não tem 

poder de influência, não experimentou benefício direto nem conhece a natureza fraudulenta da 

atividade ou atos societários. Isso porque, na situação oposta – do sócio que, independentemente 

do poder de controle, sabe, participa da atividade fraudulenta ou se beneficia diretamente dela 

–, não existirá dúvida quanto a sua sujeição à desconsideração dado o seu comportamento 

incompatível com a boa-fé, com as cláusulas gerais de lealdade e a confiança que devem reger 

as relações sociais. 

Voltando ao problema do sócio minoritário que desconhece o abuso, convém expor os 

interesses conflitantes em jogo. De um lado, o credor fraudado, que, em geral, não dispõe de 

meios eficientes para acompanhar a atividade da sociedade devedora, tampouco de prevenir a 

 
171MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. p. 666-670. Nesse particular, não pode deixar de ser mencionado que, para parte da doutrina, os direitos 
dos sócios encerrariam prerrogativas e não funções: “Ao participar de reuniões, ao discutir com os demais 
sócios, ao deliberar sobre assuntos de interesse da sociedade, ao exigir dividendos e fiscalizar a gestão social, 
o sócio exerce uma prerrogativa, mais precisamente, um direito subjetivo pessoal inerente à sua qualidade de 
sócio; não está a desempenhar qualquer função, nem investido de alguma.” (GONÇALVES NETO, Assis 
Alfredo. Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. p. 177). Em contrapartida, sustenta-se que o status socii impõe aos sócios lealdade em suas 
condutas (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário [abuso das posições 
subjetivas minoritárias]. 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 94-95).   

172Uma das análises feitas em doutrina procura distinguir o sócio a partir do controle (controlador e não 
controlador) e da postura em relação à conduta do sócio (passivo e ativo), para concluir que “alocar risco do 
negócio ao sócio pode fazer sentido à medida que o sócio seja mais informado e influente nos destinos da 
empresa” (SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, 
economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 456-464). Em sentido similar: DINIZ, Gustavo Saad. 
Subcapitalização societária: financiamento e responsabilidade. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 152-154.  

173No TJSP há caso interessante. Fora instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 
processo falimentar. A juíza que presidiu a falência notou a importância da análise da conduta individual de 
cada sócio, especialmente porque eram muitos os envolvidos no incidente e, assim, determinou o 
desmembramento do incidente de desconsideração. Posteriormente, no acórdão do Tribunal de Justiça, foi 
adotado o critério exclusivo do benefício econômico auferido por sócio com os atos fraudulentos para 
determinar a responsabilidade de cada um deles. Para mais informações: TJSP. Agravo de Instrumento n. 
2138025-95.2019.8.26.0000. Relator: Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado 
em 6/12/2019.   
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fraude, deseja receber o crédito às custas dos sócios, inclusive do minoritário, que, apesar de 

não estar obrigado a exercer suas prerrogativas para evitar o abuso, nas sociedades fechadas, 

tem amplo direito de informação sobre o andamento dos negócios sociais174, mesmo quando 

não detenha participação suficiente para influenciar de modo significativo a direção da atividade e 

evitar o abuso175.  

Por outro lado, não se pode descuidar da importância de estimular a formação de 

sociedades para o funcionamento do mercado, dos usos do tráfego comercial e, de modo 

especial, o valor do sócio investidor para a capitalização das sociedades e companhias, o que 

impõe maior cautela no exame dos limites subjetivos da desconsideração. 

A partir dessas premissas e da realidade brasileira, é possível combinar o tipo de sócio 

com o tipo de sociedade para alcançar algumas conclusões parciais:  

(a) nas companhias abertas e sociedades em que preponderam elementos capitalistas, 

há uma tendência restritiva de desconsideração, porque é socialmente aceito um 

comportamento passivo do sócio minoritário em relação aos negócios, que deita 

raízes no conceito de ignorância-racional176, e torna escusável o desconhecimento 

do abuso da personalidade jurídica pelo controlador ou demais sócios;  

(b) em sentido inverso, nas sociedades em que prevalecem elementos personalistas, o 

comportamento passivo com relação às atividades sociais nem sempre será 

socialmente aceitável e compatível com as circunstâncias fáticas, especialmente 

quando se considera a figura da típica sociedade empresária brasileira177 - fechada, 

 
174Artigos 1.020 e 1.021 do CC. As restrições do art. 105 da LSA parecem ter maior operatividade nas 

“macroempresas”, sendo possível cogitar que, a depender do caso concreto, esse aspecto da sociedade anônima 
de pessoas (informação) deve ser regido pelos artigos 1.020 e 1.021 do CC.  

175Suspeitando do abuso, o sócio minoritário teria, ainda que como último recurso, o exercício do direito de retirada 
imotivada, que, vale lembrar, socorre tanto aos quotistas como aos acionistas em sociedades fechadas. 

176A respeito: “ignorância racional; é racional manter-se ignorante quando a obtenção de informação custa mais 
do que seu benefício”. (SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em direito e economia? Cadernos Direito 
GV, v. 5, n. 2, p. 19, mar. 2008).  

177A doutrina estrangeira revela que não é só no Brasil que as sociedades fechadas merecem um olhar mais atento 
sobre a utilização da personalidade jurídica, como informa MENEZES CORDEIRO: “A sociedade clássica – 
tendencialmente anônima – lutaria sempre, em termos econômicos e jurídicos, para se conservar operacional. 
Fazendo-a, ela defendia, em simultâneo, os seus credores, os seus trabalhadores e os seus sócios minoritários. 
A banalização das sociedades por quotas, autenticas sociedades pessoais, permite, porém, o aparecimento de 
‘sociedades khamikaze’, cujo suicídio, ao serviço de terceiros, põe em causa dados estruturantes do moderno 
sistema societário. Pois bem: o levantamento da personalidade constitui um evidente correctivo para esse tipo 
de abuso. A correção é particularmente necessária quando articulações de sociedades por quotas, com ou sem 
intervenção de outros tipos societários, permitam um máximo de efeitos perversos.” (CORDEIRO, António 
Menezes. O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000. 
p. 150). Em sentido similar: RIBEIRO, Maria de Fátima. A tutela dos credores da sociedade por quotas e a 
“desconsideração da personalidade jurídica”. Coimbra: Almedina, 2009. p. 39.  
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limitada, com poucos sócios, em que coincidem propriedade e gestão178 - induzindo a 

expectativa de um comportamento ativo e maior grau de diligência em relação aos 

negócios sociais (ignorância diligente).  

Quando se trata do critério de ignorância diligente, a categoria jurídica da negligência179 

poderá auxiliar o magistrado na árdua tarefa de definir se a situação (tipo de abuso) era 

escusável ou não ao sócio (tipo de sócio e tipo de sociedade); isto é, se ele é ou não de boa-fé. 

Principalmente nas sociedades fechadas, poderão existir condições concretas a revelar que o 

sócio tinha condições de saber do abuso e, mais do que isso, circunstâncias indicativas de que 

ele deveria saber, haja vista sua participação no funcionamento da atividade ou seu poder de 

fiscalização.  

É preciso lembrar que, mesmo quando o sócio não detenha poder de influência, sempre 

terá, como último recurso, o direito de retirada, de modo que, a depender das circunstâncias, 

tais critérios projetarão, como padrão de conduta esperado, um comportamento ativo180. Aquele 

sócio que, deliberadamente, ignora o perceptível abuso da personalidade (e os danos 

previsivelmente gerados para terceiros) e percebe benefícios ilegítimos decorrentes da atividade 

 
178Como citado anteriormente, ver: MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; CHAVENCO, Maurício; HUBERT, Paulo; 

VILELA, Renato; RIBEIRO, Victor B. Hollaway. Radiografia das sociedades limitadas. São Paulo: FGV 
Direito SP, 2014. Relatório do Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos – FGV Direito SP. 

179A negligência já foi definida como a falta de cuidado ou falta de atenção (LIMA, Alvino. Culpa e risco. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 35). Em tema de fraude, LIMA bem definiu a questão: “Tanto vale agir 
com a vontade ou propósito deliberado de frustrar a lei, de se subtrair ao seu imperativo mediante subterfúgios, 
como ter praticado o ato, frustrando a lei, embora sem aquela intenção predeterminada, mas sem a diligência 
imprescindível e normal referida; ou ainda, sob a influência da dúvida quanto à legitimidade do ato concluído.  
A negligência consciente ou inconsciente constitui omissão do cuidado indispensável às relações humanas, não 
dependente do ponto de vista ou de costume pessoais, mas resulta das exigências sociais; o critério julgador da 
negligência é objetivo e não subjetivo, salvo exceção legal. Sujeitam-se, pois, às consequências, de seu ato, 
como se os tivesse praticado intencionalmente, os que agem negligentemente, não tomando as precauções 
necessárias para a verificação do ato que praticou.” (LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: 
Saraiva, 1965, p. 54). Na desconsideração, o desafio do magistrado será projetar, a partir das características do 
sócio e da sociedade, o padrão de diligência socialmente esperado. Ao empregar grau menor de diligência, o 
sócio será considerado negligente ou, noutras palavras, sócio de má-fé. A respeito da construção de padrões de 
conduta em consideração ao dever de diligência em matéria societária: SALAMA, Bruno Meyerhof; BRAGA, 
Vicente Piccoli M. Dever de diligência do conselheiro de administração: lições de jurisprudência administrativa 
nas companhias abertas. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, André Grunspu (coord.). Governança 
corporativa: avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 133-157). Apesar de desenvolvido para 
um ambiente específico (conselhos de administração em sociedades abertas), muito diferente do que se verifica 
na maioria da sociedades brasileiras, majoritariamente fechadas, o estudo é útil por apontar que (a) nem mesmo 
dos conselheiros de administração de companhias abertas (alta sofisticação) se exige onisciência dos negócios 
sociais; (b) a diligência se afere pelo procedimento (pela conduta) e não pelo resultado; (c) a extensão do dever 
de diligência varia de acordo com as circunstâncias. Essas balizas podem ser consideradas quando se trata do 
sócio.  

180Ainda que não se trate de qualquer função, nem se possa dizer que o sócio esteja obrigado a efetivar o exercício 
dos seus direitos, o que interessa, para os fins estudados, é examinar o modo de exercício das faculdades e dos 
direitos decorrentes de sua posição jurídica. Refutando a ideia de atribuição de função, múnus ou obrigação 
para o sócio: GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 
do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 177. 
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societária, não exerce suas posições jurídicas de modo regular e, por isso, será 

responsabilizado181 (Caso 2). Ao contrário, o sócio que exerce suas posições jurídicas conforme 

o comportamento socialmente esperado, estará imune à desconsideração182.  

A formação da convicção judicial poderá ser influenciada183 também por outras 

técnicas184 desenvolvidas para a apuração da responsabilidade civil, isto é, pela 

responsabilidade subjetiva, pela culpa presumida e responsabilidade pressuposta, que terão 

espaços determinados para aplicação analógica (itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.2.1, infra). 

Enfim, os critérios de ignorância diligente e ignorância racional podem ser relevantes 

na definição dos limites subjetivos da desconsideração; porém, sempre serão analisados em 

conjunto com os demais critérios e circunstâncias, para que possa ser construído o standard 

comportamental esperado de cada sócio e, a partir dele, analisada sua responsabilidade. Quanto 

maior a influência de elementos personalistas na atividade da sociedade alvo da 

desconsideração, maior será a tendência de expansão subjetiva, e os principais desdobramentos 

desse importante critério serão analisados no Capítulo seguinte.  

 

Critério 4.  Teoria Menor e Teoria Maior da Desconsideração  
 

A natureza do interesse envolvido ou a natureza do próprio crédito determinarão se os 

pressupostos objetivos da desconsideração estão sujeitos à Teoria Maior ou Teoria Menor da 

desconsideração.  

A depender do caso, o entendimento judicial poderá variar, como demonstra a 

divergência que se instaurou na TERCEIRA TURMA do STJ quando enfrentou os efeitos 

subjetivos da desconsideração. Em voto vencido, a Ministra NANCY ANDRIGHI sustentou que, 

na Teoria Menor, todos os sócios estariam sujeitos à responsabilidade, porque seria irrelevante 

 
181Apesar da possibilidade de análise da situação sob a ótica da negligência, na situação narrada no texto, os 

critérios atinentes à fraude patrimonial (item 2.2) – ora a má-fé pelo desconhecimento negligente, ora a má-fé 
pelo benefício ilegítimo – se revelam suficientes para solução justa dos interesses conflitantes.  

182Também, por analogia, haveria aqui a excludente de responsabilidade decorrente do exercício regular do direito, 
ou, em tema de responsabilidade patrimonial e desconsideração, simplesmente a boa-fé como instrumento de 
defesa. Mesmo eventual benefício percebido, de boa-fé, pelo sócio estaria justificado perante a ordem jurídica. 
No âmbito das companhias abertas, já foi defendida posição similar: “a extensão da desconsideração da 
personalidade jurídica a acionistas minoritários, mesmo com base em suposto benefício que tenham obtido em 
virtude da ilicitude, pode ser solução inadequada.” (FRAZÃO, Ana. Desconsideração da personalidade jurídica 
e tutela de credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima. Questões de direito societário 
em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 508). 

183Bom lembrar que não se trata de responsabilidade civil propriamente dita (APÊNDICE 1 – item 1.1), de modo que 
se defende a aplicação, analógica, das categorias examinadas; ou, ao menos, a observância de padrões de 
conduta desenvolvidos a partir de outras categorias para orientar a solução judicial.  

184Além da negligência, os conceitos de imperícia e imprudência poderão ser transpostos para análise da conduta 
do sócio. Sobre outras técnicas: item 3.1.2.  
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averiguar culpa ou dolo dos envolvidos (voto vencido no REsp 1.766.093 – Caso 5185). Não foi 

essa a posição majoritária. Ainda assim, a divergência revela a tendência de que quanto mais 

forte186 o direito que se visa a proteger com a desconsideração, maior será a tendência 

expansionista da desconsideração (Caso 2). 

 

Critério 5.  Tipo de abuso da personalidade: ato lesivo, abuso institucional, 
subcapitalização, confusão patrimonial e fraude em grupos de sociedades 
 

Por fim, o tipo de abuso da personalidade poderá contribuir para decisão sobre a 

legitimidade da conduta do sócio. Podem ser identificados cinco modos principais de 

perpetração da fraude patrimonial por meio da personalidade jurídica: (a) ato fraudulento; (b) 

atividade abusiva; (c) subcapitalização; (d) confusão patrimonial; (e) abuso da personalidade 

de sociedades integrantes de grupos societários.  

Quando o prejuízo decorre diretamente de um ato isolado do devedor ou seus 

controladores, ocultado por meio da personalidade jurídica, será mais fácil a identificação de 

quem participou, teve ciência ou deveria saber da fraude e/ou se beneficiou dela.  

Contudo, não é raro que a própria atividade societária se desvirtue para fraudar os 

credores do sócio, nos casos de desconsideração inversa, ou da sociedade. Um exemplo bastante 

recorrente corresponde às situações em que os sócios, sobretudo em sociedades fechadas, 

pressentindo a crise econômica da empresa, constituem uma nova pessoa jurídica – novo CPNJ 

ou Phoenix Company187- e, de modo informal188 e paulatino, transferem a atividade produtiva 

 
185A rigor, o caso 5 extrapola os limites deste estudo, pois trata da responsabilidade de membros de conselho fiscal 

de cooperativa (equiparados a administradores). O estudo limita-se à posição do sócio. Porém, considerou-se 
pertinente a reprodução do julgado, a fim de ressaltar a possibilidade de distinção entre os efeitos subjetivos da 
Teoria Maior e da Teoria Menor.  

186Quanto mais relevante sob o aspecto social. Sobre a força de cada direito: DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Relativa estabilidade das medidas urgentes. In: DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo 
civil moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 775. 

187CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes 
funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 96. 

188A aplicação da desconsideração é relevante nesses casos, especialmente quando a disciplina da sucessão 
empresarial (artigos 1.113 a 1.222 do CC e 220 a 234 da LSA) não é suficiente para sanar o prejuízo. Além 
disso, as pessoas atingidas pela desconsideração podem transcender as pessoas que estão sujeitas à 
responsabilidade imposta pelo regime da sucessão empresarial, especialmente quando aplicada a 
desconsideração per saltum ou sucessiva (item 3.3). A esse respeito: “Se houve sucessão empresarial 
obedecendo aos trâmites legais, não há razão para se apresentar desconsideração da personalidade jurídica, pois 
ocorre a responsabilidade direta da empresa sucessora. A necessidade de desconsideração da personalidade 
jurídica surgirá se, de início, negar-se que houve sucessão empresarial, comportando-se a sucessora como nova 
pessoa jurídica sem qualquer vínculo com a anterior. Este tipo de sucessão é conhecido como Phoenix Company 
em alusão à lenda do pássaro que depois de morrer ressurge das cinzas. A pessoa jurídica deixa de existir, mas, 
em seu lugar, aparece uma outra pessoa jurídica, como se surgisse das cinzas da primeira. Responsabilizar o 
patrimônio dessa segunda pessoa jurídica para responder por dívidas da primeira é o que denominamos de 
desconsideração expansiva da personalidade jurídica. Expansiva, pois formalmente não há ligação da nova 
pessoa jurídica com a pessoa jurídica devedora” (CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de 
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e a receita para a nova sociedade. Em determinado momento, o patrimônio da primeira 

sociedade (devedora) é completamente esvaziado em prejuízo aos credores. Semelhanças entre 

os objetos sociais, endereços189, sócios190 são indícios do desvio de finalidade. Na 

jurisprudência, colhem-se alguns exemplos de ocultação de bens em diferentes sociedades191, 

sociedades com identidade de sócios, endereços e objetos sociais192; diferentes sociedades 

constituídas por membros familiares no mesmo ponto comercial193.  

Os casos em que existe uma atividade societária abusiva (uma série de atos praticados 

sob o véu da personalidade jurídica coordenados para prejudicar os credores, presentes e 

futuros194, da sociedade) podem ser denominados de abuso institucional, o que autoriza a 

 
desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes funções de um mesmo mecanismo processual. São 
Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 96). Por fim, bom lembrar da possibilidade de “múltipla incidência” de normas 
jurídicas sobre o mesmo fato (CHAMBERLAIN, Hector Cavalcanti. O incidente processual de 
desconsideração da personalidade jurídica: atualização da disregard doctrine na perspectiva da 
responsabilidade patrimonial e reflexos no processo civil brasileiro. Londrina, PR: Thoth, 2021. Edição do 
Kindle, posição 1821-1837 de 9658).  

189 Frequentemente, a mudança de endereço ocorre como mais um instrumento de fuga de responsabilidade.  
190 É comum a constituição da nova sociedade com familiares dos antigos sócios.  
191RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA PERTENCENTE A 
CONGLOMERADO, CUJO SÓCIO MAJORITÁRIO OU ADMINISTRADOR ALIENOU A QUASE 
TOTALIDADE DAS COTAS SOCIAIS DA PRINCIPAL EMPRESA DO GRUPO PARA SUA ESPOSA. 
FRAUDE À EXECUÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ATO 
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. TENTATIVA DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO. RISCO DE 
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PERSEGUIÇÃO DE NOVAS GARANTIAS. “[...] 5. A 
comprovação de que a personalidade jurídica da empresa está servindo como cobertura para abuso de direito ou 
fraude nos negócios deve ser severamente reprimida. 6. Utilização, no caso, de uma das empresas, a mais importante, 
do conglomerado de empresas pertencentes ao devedor, integrado pela empresa codevedora sem patrimônio, para 
ocultar bens, prejudicando os credores. 7. Caracterização do abuso de personalidade jurídica, autorizando a medida 
excepcional.” Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. Recurso Especial n. 
1.721.239/SP. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 27/11/2018).  

192INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que indeferiu o 
bloqueio das contas bancárias das sociedades ante a ausência de prova de formação de grupo econômico - 
Inconformismo - Acolhimento em parte - Comprovação de existência de grupo econômico - Empresas compostas 
pelos mesmos sócios, nos mesmos endereços e com objetos sociais semelhantes - Confusão patrimonial caracterizada 
- Possibilidade de bloqueio das contas bancárias para satisfação do título executivo judicial - Descabimento do pedido 
em relação a uma das empresas, já que a executada não compõe o quadro societário - Decisão reformada em parte - 
Recurso parcialmente provido (TJSP. Agravo de Instrumento n. 2128261-85.2019.8.26.0000. Relator: Des. J. L. 
Mônaco da Silva, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/7/2019).  

193DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Hipótese em que os sócios da empresa 
devedora e da agravante pertencem ao mesmo grupo familiar de sobrenome Soares e que as empresas 
constituídas continuam a atuar no mesmo ponto comercial da devedora que lá encerrou atividades [...]. (TJSP. 
Agravo de Instrumento n. 2164880-14.2019.8.26.0000. Relator: Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito 
Privado, julgado em 11/9/2019). 

194É interessante a questão da fraude patrimonial contra credores futuros. No caso específico da fraude contra 
credores, apesar da redação do artigo 158, § 2º do CC, que já constava no parágrafo único do art. 106 do CC de 
1916, a doutrina e a jurisprudência têm defendido a relativização da exigência de anterioridade do crédito 
quando “constatando a existência de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de praticar o ato 
para atingir credores futuros” (FERRO, Marcelo Roberto. O prejuízo na fraude contra credores. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998. p. 142). FERRO cita julgado publicado na Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul 151/635, relatado pelo então desembargador RUY ROSADO DE AGUIAR JUNIOR, no ano de 
1990. Mais recentemente, o STJ mitigou a disposição legal da anterioridade do crédito porque, no caso concreto, 
estava provada a fraude predeterminada, sendo o trecho mais pertinente da ementa: “PROCESSO CIVIL E 
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desconsideração em favor de qualquer credor195. Nessas situações pode se tornar quase 

impossível precisar, com exatidão, as consequências de cada ato196, o que deve ser considerado 

no momento de decisão judicial, assim como a elevada probabilidade de irregularidade na 

conduta de todos os sócios.  

A subcapitalização197 também pode influenciar nos efeitos subjetivos da desconsideração 

para fins de responsabilidade. A boa-fé objetiva impõe a necessidade de capitalização da sociedade 

de forma compatível com a sua atividade198. No direito americano, esse ponto já era percebido em 

1940199. A incompatibilidade do capital social com a atividade desenvolvida indica200 a intenção 

de prejudicar credores e pode ser, ela própria, a causa do evento danoso aos futuros credores da 

sociedade. Com razão, ANA FRAZÃO aponta que na subcapitalização dolosa todos os sócios devem 

ser atingidos, porque participantes do ato ilícito201. 

 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PREORDENADA PARA PREJUDICAR FUTUROS CREDORES. 
ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, CC/16 (ART. 158, § 2º, CC/02). 
TEMPERAMENTO. 4. Dessa forma, tendo restado caracterizado nas instâncias ordinárias o conluio fraudatório 
e o prejuízo com a prática do ato - ao contrário do que querem fazer crer os recorrentes - e mais, tendo sido 
comprovado que os atos fraudulentos foram predeterminados para lesarem futuros credores, tenho que se deve 
reconhecer a fraude contra credores e declarar a ineficácia dos negócios jurídicos (transferências de bens 
imóveis para as empresas Vespa e Avejota).” (STJ. Recurso Especial n. 1.092.134/SP. Relatora: Ministra Nancy 
Andrighi, 3ª Turma, julgado em 5/8/2010). 

195“Caracteriza-se por uma utilização do privilégio da responsabilidade limitada contrária a seus objetivos e à sua 
função (zweck und funktionswidrige Ausnutzung des Haftungprivilegs) e tem como característica diferencial o 
fato de implicar a possibilidade de desconsideração em favor de qualquer credor. Exatamente porque o que 
ocorre, como se verá mais adiante, é a desconsideração em sentido estrito (ou talvez próprio), ou seja, aquela 
que vai buscar seus motivos na atividade social e não em um determinado ato”. (SALOMÃO FILHO, Calixto. 
O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 247). 

196Sobre a atividade societária como fundamento da desconsideração, consultar as páginas de MARIA DE FÁTIMA 
RIBEIRO quando trata dos casos em que existe uma atividade recorrente de confusão patrimonial, o que torna “quase 
impossível determinar as consequências exactas que cada comportamento gerador de confusão de patrimónios teve 
na evolução da vida societária” (RIBEIRO, Maria de Fátima. A tutela dos credores da sociedade por quotas e a 
“desconsideração da personalidade jurídica”. Coimbra: Almedina, 2009. p. 261-262). 

197A respeito da subcapitalização: “[...] era de se esperar uma maior atenção dos doutrinadores e tribunais brasileiros aos 
casos de subcapitalização, hipótese em que há evidente desvio de finalidade da personalidade jurídica, uma vez que 
a separação patrimonial, ao invés de ser utilizada para a socialização parcial do risco empresarial, acaba sendo 
empregada para a transferência praticamente total do risco empresarial para os credores sociais. Consequentemente, 
a desconsideração da personalidade jurídica com base na subcapitalização acaba sendo um dos poucos instrumentos 
de que os credores sociais, especialmente os pequenos credores e os credores não contratuais, dispõem, no Brasil, 
para não terem que suportar a transferência total do risco empresarial.” (FRAZÃO, Ana. Desconsideração da 
personalidade jurídica e tutela de credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima. Questões de 
direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 502).  

198THOMPSON, Robert B. Piercing the corporate veil: an empirical study. Cornell Law Review, v. 76, p. 1.065, 
jul. 1991.  

199THOMPSON, Robert B. Piercing the corporate veil: an empirical study. Cornell Law Review, v. 76, p. 1.065, 
jul. 1991.  

200Na doutrina americana, a subcapitalização deixou de ser identificada como uma das principais causas de 
desconsideração para ser vista como um elemento secundário do abuso da personalidade. THOMPSON informa 
que chegou a ser dito que a subcapitalização, ainda que de forma secundária, estaria presente em todo caso de 
desconsideração (THOMPSON, Robert B. Piercing the corporate veil: an empirical study. Cornell Law Review, 
v. 76, p. 1.065, jul. 1991). 

201FRAZÃO, Ana. Desconsideração da personalidade jurídica e tutela de credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; 
RIBEIRO, Maria de Fátima. Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. 
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Por último, é oportuno abordar o relevante202 caso dos grupos de sociedade. O 

fenômeno da empresa plurissocietária revolucionou a atividade econômica ao divorciar o 

direito (autonomia jurídica das sociedades) dos fatos (unidade de direção do grupo e 

coordenação da atividade econômica203). Com isso, permitiu a exponencialização dos efeitos 

da cisão entre controle e propriedade e da limitação de responsabilidade. Em consequência, as 

externalidades positivas204 e negativas da empresa ganharam novas dimensões. Coletividade, 

sócios não ligados ao poder de controle e credores das sociedades integrantes do grupo se 

tornaram mais expostos a riscos205. 

Em grupos de subordinação, o interesse da sociedade controlada em incrementar seu 

patrimônio – garantia última dos credores – cede ao interesse do grupo. Os casos de tunneling206 

representam, em última instância, ofensa à garantia dos credores da sociedade controlada. Por 

isso, os grupos merecem regulamentação específica207. 

No Brasil, em que pese a tentativa do legislador de incentivar a criação de grupos de 

direito, preponderam os grupos de fato208, baseados no poder de controle (artigos 116 e 243, § 

2º da LSA) e muitas vezes estruturados em forma piramidal209. É incipiente a regulamentação dos 

 
p. 507-508. A subcapitalização ainda é dividida em: (a) subcapitalização qualificada, em que o capital social é 
evidentemente incompatível com os objetivos e a atividade social; (b) subcapitalização simples, na qual não 
existe essa evidência e, por isso, é necessária a prova de elemento subjetivo (dolo ou culpa) do sócio. 
(SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 246).  

202Não se pode negar a relevância dos grupos societários. No início deste século, metade das 100 maiores potências 
econômicas do mundo era representada por grupos societários, e a outra metade eram Estados-nação 
(ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. Revista 
Direito GV, v. 1, n. 2, p. 35, jun./dez. 2005).  

203ARAÚJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Estratégias para a regulação dos grupos de sociedades. Revista 
dos Tribunais, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 987, p. 319-333, 2018. [versão digital, p. 2].   

204A respeito das vantagens legítimas da empesa plurissocietária, conferir: EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A 
comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. v. 3, arts. 189-300, p. 327-328. 

205COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 348. Edição do Kindle. 

206“Não pode, em primeiro lugar, haver confusão de patrimônios entre controladora e controladas, muito menos a 
utilização de bens ou recursos destas por parte da primeira. Tais operações, caracterizadoras de relações 
promíscuas, em que a controladora ‘expropria’ o patrimônio das controladas, são denominadas de tunneling 
em estudos de finanças e no Direito Comparado.” (EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011. v. 3, arts. 189-300, p. 356). 

207Segundo JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, são conhecidos três modelos de regulamentação dos grupos de sociedades: 
(a) o tradicional, corrente nos Estados Unidos, em que permanece o dogma da autonomia societária, mitigado 
somente pela excepcional aplicação da teoria da desconsideração de forma casuística; (b) o modelo 
revolucionário, que, a partir do princípio do controle e de uma concepção da empresa grupal como empresa 
unitária, atribui responsabilidade ilimitada para a sociedade controladora (proposto no Projeto de Diretiva 
Comunitária Europeu, mas que, ao final, não foi acolhido); (c) o modelo intermediário, concebido na Alemanha, 
que distingue os grupos de direito e os grupos de fato, regulamentando-os de forma diversa. (ANTUNES, José 
Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, 
n. 2, p. 40-46, jun./dez. 2005). 

208As empresas plurissocietárias brasileiras não seguiram o que fora imaginado pelo legislador, que dedicou 
maiores energias à regulamentação dos grupos de direito e que “não vingaram”.  

209Embora a lei societária brasileira incentive a existência de grupos econômicos, porque facilita o controle sobre 
diferentes empresas, a predominância dos grupos de fato é um fenômeno recorrente também em outros países, 
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grupos de fato pela Lei da Sociedade por Ações (artigo 117, § 1º, a, LSA, 245 e 246 da LSA)210. A 

lei confere ação reparatória somente aos acionistas das sociedades integrantes dos grupos pelos 

prejuízos causados pelo controlador e não cuida dos interesses dos credores destas sociedades.  

Na legislação esparsa, alguns credores têm seus créditos protegidos, de modo que, na 

prática, os riscos acabam recaindo sobre os credores voluntários, especialmente pequenos e 

médios fornecedores211. 

No direito português, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO defende que o credor poderá atuar em 

sub-rogação ao acionista minoritário da sociedade controlada para defesa do patrimônio desta 

contra os abusos da controladora212. Mas não parece suficiente para equacionar os interesses 

em jogo. Segundo SCOGNAMIGLIO213, a operacionalidade e efetividade da ação reparatória, 

ainda que permitida pela via sub-rogatória, estariam muito aquém do risco criado. Entre nós, 

COMPARATO e SALOMÃO FILHO reclamam a imputação de responsabilidade subsidiária da 

controladora pelos débitos das sociedades controladas214. Enquanto não são previstos remédios 

 
como a Itália (ALDRIGHI, Dante Mendes; POSTALI, Fernando Antônio Slaibe Postali. Propriedade piramidal 
das empresas no Brasil. Revista Economia, Brasília, v. 12, n. 1, p. 32-33, jan./abr. 2011). 

210Sistemas similares de proteção têm sido criticados na doutrina estrangeira. Na Itália, SCOGNAMIGLIO levanta 
fundadas dúvidas sobre a operacionalidade e efetividade dos instrumentos previstos. Segundo a autora, os 
custos processuais, os custos de informação, as dificuldades probatórias e a possibilidade de a controladora 
invocar, em sua defesa, a teoria da vantagem compensativa representariam sérios óbices para a efetividade na 
proteção dos interesses que estão em jogo. (SCOGNAMIGLIO, Giuliana. I gruppi e la riforma del diritto 
societario: prime riflessioni. Rivista di diritto dell’impresa, Napoli, v. 14, p. 585-588, 2019). 

211De fato, os riscos criados pelos grupos atingem, em sua maioria, os fornecedores pequenos e médios, porque os 
grandes fornecedores e as instituições financeiras têm acesso a informações e poder de barganha suficientes 
para contratar a responsabilidade subsidiária ou solidária entre as sociedades integrantes da empresa. Além 
disso, legislações esparsas concederam proteção especial a outros credores. A lei estabeleceu a solidariedade 
entre as sociedades integrantes do grupo no caso de obrigações trabalhistas (art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT), 
previdenciárias (art. 30 da Lei 8.212/1991) e decorrentes de infrações à ordem econômica (art. 33 da Lei 
12.529/2011). No direito de consumo, apesar da solução positivada (art. 28, §§ 2º e 4º do CDC), na 
jurisprudência, consolidou-se que as sociedades do grupo respondem ilimitadamente pelas obrigações (art. 28, 
§ 5º do CDC, conforme julgado no STJ. Recurso Especial n. 1.776.865/MA, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 
3ª Turma, julgado em 6/10/2020), assim como na reparação de danos ambientais (art. 4º da Lei 9.605/1998). 
No direito tributário, os tribunais têm se esforçado para responsabilizar as sociedades que tenham interesse 
comum no fato gerador (“prática conjunta do fato gerador”) ou nas hipóteses de confusão patrimonial, com 
algum baralhamento entre a regulamentação específica dos grupos de sociedades e a teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica. A aplicação das normas específicas de responsabilidade das sociedades integrantes 
de grupos não chega “propriamente, a constituir problemas de levantamento”, apesar dos resultados práticos 
similares (CORDEIRO, António Menezes. O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e 
comercial. Coimbra: Almedina, 2000. p. 131). 

212RIBEIRO, Maria de Fátima. A tutela dos credores da sociedade por quotas e a “desconsideração da 
personalidade jurídica”. Coimbra: Almedina, 2009. p. 446. Ver ainda: páginas 584 e seguintes. A professora 
sustenta sua tese a partir da previsão contida no artigo 78, n. 2, do Código das Sociedades Comerciais. 

213SCOGNAMIGLIO, Giuliana. I gruppi e la riforma del diritto societario: prime riflessioni. Rivista di Diritto 
Dell’impresa, Napoli, v. 14, p. 585-588, 2019.  

214COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 470. Edição do Kindle. O sistema seria similar ao “modelo revolucionário” 
proposto para a Europa. Também esse modelo pode apresentar inconvenientes, a respeito: ANTUNES, José 
Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, 
n. 2, p. 43-44, jun./dez. 2005.   
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específicos em favor dos credores de sociedades integrantes de grupos societários, a tutela de 

seus interesses fica a cargo exclusivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.  

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA215 entende pela caracterização do grupo de sociedade 

quando presentes “atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial”, mas a mera 

existência do grupo não autoriza a desconsideração (art. 50, § 4º do CC), que terá cabimento 

somente “quando se visualizar a confusão de patrimônios, fraudes, abuso de direito e má-fé 

com prejuízo a credores”216.   

O ponto realmente importante é saber que nos grupos de sociedades é mais provável o abuso 

da personalidade, pois é da essência do próprio grupo – seja de direito, seja de fato – existir alguma 

confusão patrimonial, em maior ou menor grau217. O desafio é saber quando essa confusão se torna 

ilegítima e passa a autorizar a desconsideração218. Sob a ótica dos credores, a existência de variadas 

personalidades – dotadas de autonomia patrimonial – acaba por subtrair parte dos bens utilizados 

na empresa do monte que lhes serve de garantia (patrimônio da sociedade devedora)219.  

A Lei 14.112/2020, que alterou a Lei de Falência e de Recuperação de Empresas (Lei 

11.101/2005), ao positivar o instituto da consolidação substancial (art. 69-J220), poderia ter sido 

mais técnica e fornecer parâmetros para apuração de (ir)regularidade na atividade da empresa 

 
215Para orientar eventual pesquisa na jurisprudência da CORTE SUPERIOR, vale advertir que seus acórdãos são mais 

familiarizados com o termo “grupo econômico”, conforme recente pesquisa. O ponto já havia sido suscitado 
em doutrina mesmo antes da Lei de Liberdade Econômica (que fez referência à existência dos grupos 
econômicos). Sobre as denominações mais recorrentes na jurisprudência do STJ: PRADO, Viviane Muller; 
TRONCOSO, Maria Clara. Análise do fenômeno dos grupos de empresas na jurisprudência do STJ. Revista de 
Direito Bancário e de Mercado de Capitais, v. 40, p. 97-120, abr./jun. 2008. [versão digital, p. 10].  

216STJ. Recurso Especial n. 968.564/RS. Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, julgado em 
18/12/2008. 

217COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 466. Edição do Kindle. 

218Uma das soluções sugeridas pela doutrina seria o desenvolvimento de um sistema de organização, com a 
previsão de padrões objetivos para a conduta esperada dos grupos. O “objetivo seria positivar o reconhecimento 
de um determinado modelo organizativo que, dentro de certa disciplina, pode legitimamente atuar, 
caracterizando-se um genuíno enabling law, ou seja, uma normativa que torna possível uma determinada 
organização de interesses que, do contrário, não poderia ser realizada, ou, pelo menos, não poderia ser realizada 
nos mesmos termos. Mais especificamente, a fórmula quer indicar que a disciplina dos grupos deveria se 
construir voltada a permitir e facilitar o exercício da direção unitária, inclusive por meio de disposições de 
caráter imperativo para a tutela dos vários interesses em jogo.”  (ARAÚJO, Danilo Borges dos Santos Gomes 
de. Estratégias para a regulação dos grupos de sociedades. Revista dos Tribunais, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 987, p. 319-333, 2018. [versão digital, p. 7]). 

219VIO, Daniel de Avila. Ensaio sobre os grupos de subordinação, de direito e de fato, no direito societário 
brasileiro. 2014. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 59. 
O próprio autor aponta as externalidades positivas dessa limitação (p. 57-58). 

220Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia geral, autorizar 
a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que 
estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a 
confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade 
sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) 
das seguintes hipóteses:  I – existência de garantias cruzadas; II – relação de controle ou de dependência; III – 
identidade total ou parcial do quadro societário; e IV – atuação conjunta no mercado entre os postulantes. 
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plurissocietária. Os critérios poderiam transcender a abrangência da lei e orientar, de modo 

geral, decisões sobre desconsideração da personalidade jurídica em grupos de sociedades.  

Porém, o legislador descreveu, como requisitos da consolidação substancial, ordenada 

pelo magistrado, características comuns aos grupos, inerentes à sua própria natureza. Diante 

disso, autorizada doutrina defende que a consolidação substancial por ordem judicial (art. 69-

J) seria uma espécie de desconsideração e cabível apenas quando presente o abuso da 

personalidade jurídica, nos termos definidos pelo artigo 50 do CC221 (vide item 1.2.3 do 

APÊNDICE 1). Na prática, os requisitos da lei se tornariam inoperantes. Se não se mostram 

adequados nem mesmo para a hipótese que pretendem regular (consolidação substancial), com 

mais razão, não podem orientar os casos de desconsideração.  

Sob outra ótica, uma situação que se repete com indesejada frequência é a 

subcapitalização das sociedades controladas, que costuma ser acompanhada de confusão de 

esferas e de patrimônio222. Sociedades controladas subcapitalizadas são utilizadas para a 

contratação de obrigações (passivos), pois, no momento da contratação, gozam do prestígio do 

grupo, transmitindo a impressão de solidez financeira, para negociar com os credores. Porém, 

os ativos são diluídos nas demais sociedades ou concentrados na controladora. Parece injusto 

que, posteriormente, no momento de (in)adimplir a dívida, o grupo econômico se valha da 

separação patrimonial em prejuízo ao credor223. 

 
221COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de falências e de recuperação de empresas [livro eletrônico]. 5. ed. 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. RB 95.1, 96.1. 
222Em grandiosa tese, SCALZILLI busca sistematizar a confusão patrimonial no direito brasileiro e, para isso, inicia 

por uma oportuna distinção entre a “confusão patrimonial” como hipótese ligada à “efetiva mistura de 
patrimônios” e a “confusão de esferas” relacionada à “situação de aparência”, em que já não se pode saber “se 
um determinado ato é imputável a uma pessoa ou a outra”. (SCALZILLI, João Pedro de Souza. Confusão 
patrimonial nas sociedades isoladas e nos grupos societários: caracterização, constatação e tutela dos credores. 
2014. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 81-84).  

223 Na sociedade fechada composta de sócios individuais, essa lógica não existe. Ou melhor, ela se inverte. Quando 
o credor voluntário negocia com a sociedade fechada de responsabilidade limitada essa aparência de solidez é 
substituída pelo aumento do risco de inadimplemento, decorrente da referida limitação. Em tese, o credor sabe 
do risco adicional assumido por contratar com sociedade de responsabilidade limitada. No mundo ideal, durante 
a negociação, o credor teria condições de buscar a garantia pessoal do sócio ou uma compensação prévia pelo 
risco (precificação do risco ex ante), ainda que no mundo real costume ser diferente. Essas questões foram 
amplamente desenvolvidas pela Escola de Chicago (pode ser consultado: POSNER, Richard A. The rights of 
creditors of affiliated corporations. University of Chicago Law Review, n. 499, p. 499-526, 1975). Na doutrina 
nacional: SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, 
economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 404 e seguintes; SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito 
societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 264 e seguintes. Em sentido crítico se argumenta que o mundo 
real costuma ser diferente porque a racionalidade do homem é “limitada”. Os indivíduos não são mais do que 
“intencionalmente racionais” (SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em direito e economia? Cadernos 
Direito GV, v. 5, n. 2, p. 18, mar. 2008). Segundo PARENTONI, o raciocínio desenvolvido pela Escola de Chicago 
pressupõe que as partes poderiam “em tese, obter plenas informações umas sobre as outras e sobre o objeto 
negociado. [...] seria possível convencionar livremente os valores envolvidos no negócio, a partir dessas 
informações [...] quanto maior o risco de inadimplemento por uma das partes, maior seria o prêmio cobrado 
pela outra, sob a forma de juros, por exemplo. Plenitude de informação e liberdade de contratar eram a 
justificativa da Escola de Chicago para a limitação de responsabilidade. Ocorre que o mercado real funciona de 
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O caso Oriental Commercial and Shipping CO. v. Rosseel, N. V., comentado por 

MACEY e MITTS224 é ilustrativo. A CORTE DE NOVA IORQUE deparou-se com o inadimplemento 

de contrato realizado entre ROSSEEL e a ORIENTAL U.K., uma sociedade pertencente ao grupo 

econômico saudita mantido por ABDUL HAMED BOKARI, dono da ORIENTAL S/A. Durante a 

negociação, as pessoas jurídicas se apresentaram à contraparte como uma só, o que certamente 

gerou confiança na ROSSEEL para fechar um contrato milionário (34 milhões de dólares). 

Quando inadimplida a obrigação assumida pela ORIENTAL U.K., passou-se a afirmar que se 

tratavam de pessoas jurídicas distintas, de modo que a responsabilidade pelo inadimplemento 

não poderia atingir a ORIENTAL S/A. Para desconsiderar a personalidade jurídica, o Tribunal 

consignou que essas pessoas jurídicas se apresentavam ao mundo como uma só, inclusive na 

negociação com a ROSSEEL, gozaram de benefícios em razão da solidez financeira do grupo, de 

modo que seria contraditório negar o compartilhamento de responsabilidades225.  

Os tribunais brasileiros ainda encontram dificuldade no tratamento do tema, como 

ilustrado pelo caso JDCL Serviços Imobiliários Ltda v. Gafisa SPE 139 Empreendimentos 

Imobiliários Ltda226. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO rejeitou o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica de uma SPE – insolvente e integrante do GRUPO 

GAFISA – que fora constituída para incorporação imobiliária, com capital social de R$ 1.000,00, 

adquiriu inúmeros imóveis e se obrigou ao pagamento de comissão de corretagem no valor de 

R$ 2 milhões à JDCL. O TJSP considerou que a subcapitalização não é causa de 

desconsideração e invocou o artigo 50, § 4º do CC para fundamentar o acórdão. Além de 

 
forma diferente. A concorrência é imperfeita, caracterizando-se pelos custos de transação, assimetria de 
informações, pelo risco moral (moral hazard) e por fenômenos de seleção adversa. Isto faz com que a análise 
econômica da limitação de responsabilidade seja tarefa complexa, envolvendo a ponderação de diversos 
fatores”. (PARENTONI, Leonardo Netto. Reconsideração da personalidade jurídica: estudo dogmático sobre 
a aplicação abusiva da disregard doctrine com análise empírica da jurisprudência brasileira. 2012. Tese 
(Doutorado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. p. 108).  

224 MACEY, Jonathan; MITTS, Joshua. Finding order in the morass: the three real justifications for piercing the 
corporate veil. Cornell Law Review, v. 100, p. 126-127, nov. 2014. 

225Eis trecho da fundamentação judicial: “In sum, Bokhari represented to the world that his London office was part 
of his Saudi Arabian company. He hired an experienced oil trader known in the industry and permitted him to 
distribute the Saudia [sic] Arabian company’s promotional literature representing that the London company is 
part of the Saudi Arabian company. The representations were reasonably relied on and a large oil deal was 
entered into. After the deal collapsed, the Saudi Arabian company stated that the London office and Saudi 
Arabian company were ‘two different entities.’ […] Bokhari seeks the benefits of his representation that Oriental 
U.K. is a branch of Oriental S.A., but denies the liabilities. That is fraud and the Court will not allow the 
corporate form to be used for such a purpose.” (MACEY, Jonathan; MITTS, Joshua. Finding order in the 
morass: the three real justifications for piercing the corporate veil. Cornell Law Review, v. 100, p. 127, nov. 
2014). No caso ainda foi verificada a subcapitalização da Oriental U.K. 

226TJSP. Agravo de Instrumento n. 2284456-98.2019.8.26.0000. Relator: Des. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de 
Direito Privado, julgado em 26/3/2020. 
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importar violação ao dever geral de boa-fé e em indevida transferência de riscos227, a hipótese 

se aproxima da figura da fraude contra credores futuros228. Uma fraude pauliana premeditada229.  

Portanto, os casos de desconsideração que envolvem grupos econômicos merecem um 

olhar mais atento para a investigação de eventual abuso, visto que a estrutura plurissocietária, 

além de trazer um incentivo ao abuso, também pode oferecer mecanismos para facilitar a 

ocultação da fraude230. Assim, é lícito dizer que a tendência de desconsideração para fins de 

responsabilidade nos grupos econômicos é maior do que da desconsideração entre sociedade 

fechada-sócio individual231.  

 

3.4 A fundamentação adequada da decisão de enquadramento do sócio  
 

A decisão justa, sob os aspectos formal e material, depende da consideração de certas 

variantes para correta aplicação do critério norteador dos efeitos subjetivos da desconsideração 

à luz do princípio da boa-fé objetiva. Decisões que adotam como fundamento somente a 

participação societária minoritária para afastar a responsabilidade de determinado sócio, sem 

considerar os demais critérios; assim como aquelas que decretam a responsabilidade tão 

somente em razão do status socii padecem de fundamentação adequada232, mesmo quando 

 
227FRAZÃO, Ana. Desconsideração da personalidade jurídica e tutela de credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; 

RIBEIRO, Maria de Fátima. Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. 
p. 502. 

228 Conforme já mencionado, a jurisprudência recente reconhece a fraude contra credores futuros: STJ. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.092.134/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 
5/8/2010. Na doutrina: FERRO, Marcelo Roberto. O prejuízo na fraude contra credores. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998. p. 142. 

229Pode se cogitar da aproximação dos casos de grupos societários da teoria da aparência (SALOMÃO FILHO, 
Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 246), da categoria americana de 
misrepresentation (MACEY, Jonathan; MITTS, Joshua. Finding order in the morass: the three real justifications 
for piercing the corporate veil. Cornell Law Review, v. 100, p. 127, nov. 2014) e até mesmo trazê-los para mais 
perto da desconsideração atributiva do que da desconsideração para fins de responsabilidade propriamente dita, 
que usualmente é aplicada às sociedades compostas de sócios individuais.  

230SALAMA enuncia vários mecanismos que dificultam a responsabilização patrimonial, chamando-os de 
mecanismos para fuga da responsabilidade; dentre eles, está “a criação de empresas subsidiárias e coligadas”, 
inclusive com a “segregação de ativos no exterior”, a “popularização das empresas holding” e a “utilização da 
PJ para ocultação de crimes”. O grupo societário pode ser utilizado para emprego de vários desses mecanismos 
(SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, economia. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 343 e seguintes).  

231Em atenção a esse ponto, a doutrina sugere: “em se tratando de grupos, uma das principais preocupações da 
regulação jurídica deveria ser, ao menos, estabelecer um regime de responsabilidade da sociedade-mãe pela 
sociedade-filha, pois a estrutura grupal modifica a alocação de riscos assumida tanto pelos sócios como pelos 
credores sociais das sociedades-filhas, que podem ter seus recursos e seu patrimônio destinados aos objetivos 
do grupo.” (FRAZÃO, Ana. Lei de liberdade econômica e seus impactos sobre a desconsideração da 
personalidade jurídica. In: SALOMÃO, Luís Felipe; CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). 
Lei de liberdade econômica e seus impactos no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. 
p. 483. Edição do Kindle).  

232Artigos 5º, inciso LIV e 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 489, § 1º, incisos IV e V do Código de 
Processo Civil. 
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justificam a conclusão com base em ementa de julgamentos proferidos pelo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA233. É preciso ir além e enfrentar todos os pontos relevantes para a solução 

da questão. Eis uma tentativa de agrupar os critérios que devem ser enfrentados na decisão 

judicial que trata dos aspectos subjetivos da desconsideração (Quadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
233No TJRJ: “APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO 

MINORITÁRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO 
DE CÁLCULOS. 1-Desconsideração da personalidade jurídica da executada, em decisão mantida pelo Tribunal 
ad quem. Preclusão. 2-Orientação do E. STJ no sentido de que, ainda que o sócio seja minoritário e sem poder 
de gerência, será alcançado pela desconsideração, se preenchidos os requisitos legais. [...]” (TJRJ. Apelação 
Cível n. 0.087.897-68.2017.8.19.0001. Relator Des. Milton Fernandes de Souza, 19ª Câmara Cível, julgado em 
21/5/2019). No TJSP: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.- 
Desconsideração da personalidade jurídica. Adequação. Ausência de ativos ou faturamento passíveis de 
penhora. Desvio de finalidade configurada, vez que, na espécie, não gera mais qualquer riqueza, acarretando, 
ao contrário, prejuízos. Pessoa jurídica que é utilizada como escudo para o inadimplemento das suas obrigações. 
Abuso da personalidade jurídica configurado, permitindo, à luz do disposto no artigo 50 do Código Civil, que 
as obrigações da sociedade sejam estendidas aos seus sócios. Precedentes. 2. Responsabilidade do sócio 
retirante pelo débito exigido. Adequação. Sócio, ora agravante, que integrava o quadro social da pessoa jurídica 
quando da ocorrência dos fatos que implicaram no ajuizamento da demanda pelo exequente. Hipótese de 
responsabilidade retroativa. Não reconhecimento da limitação aos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do 
Código Civil. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Indiferença, outrossim, segundo o C. 
STJ, de eventual administração da sociedade. Responsabilidade derivada da condição de sócio: ‘Para os efeitos 
da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. 
Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida 
desconsideração’ (REsp 1.250.582/MG, Relator Luís Felipe Salomão). AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP. 
Agravo de Instrumento n. 2109282-46.2017.8.26.0000. Relator: Des. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito 
Privado, julgado em 4/9/2017). Ainda: TJSP. Agravo de Instrumento n. 2040253-98.2020.8.26.0000. Relatora: 
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/5/2020.  
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Quadro 3 – Critérios para apuração da conduta esperada do sócio  

Qual a conduta esperada do sócio no caso concreto, segundo a boa-fé? 
Critério Pontos para investigação Tendências 

Tipo societário - Qual o tipo societário? Fechada ou 
aberta? De capital ou de pessoas?  
- Como funciona, em concreto, a 
sociedade alvo da desconsideração?  
 

- Irrelevância da desconsideração nos 
tipos em que a responsabilidade do sócio 
é ilimitada.  
- Tendência de responsabilização 
objetiva do controlador.  
- Não ocorrência ou extrema 
excepcionalidade da desconsideração nas 
companhias abertas. 
- Recorrência nas sociedades fechadas, 
com tendência de expansão subjetiva 
quanto maior a relevância dos elementos 
personalistas.  

Conduta do sócio - O sócio é controlador ou 
minoritário?  
- O sócio minoritário era mero 
investidor?   
- O sócio minoritário participou ou 
se beneficiou da atividade?  
- O sócio minoritário sabia ou 
deveria saber do abuso da 
personalidade?  

Ignorância 
diligente v. 
ignorância 
racional 

Tipo de abuso   - Qual o tipo de abuso da 
personalidade? 

- Ato isolado: maior possibilidade de o 
sócio demonstrar o desconhecimento 
escusável, ausência de participação ou 
benefício.  
- Abuso institucional: tendência de 
expansão com relação aos sócios 
desprovidos do controle.  
- Subcapitalização: tendência de alcance 
de todos os sócios. 
- Grupos de sociedades: tendência de 
responsabilização da sociedade 
controladora e das demais sociedades 
integrantes do grupo. 

Tipo de 
desconsideração 

- O caso se sujeita à Teoria Maior ou 
Teoria Menor? 

- Risco de expansão subjetiva na Teoria 
Menor, ainda que a jurisprudência 
majoritária não faça essa distinção. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 A BOA-FÉ COMO INSTRUMENTO DE DEFESA DO SÓCIO  

 

No Capítulo anterior, foram buscados critérios para auxiliar a identificação da figura do 

sócio de boa-fé; isto é, quais seriam as circunstâncias que permitiriam ao sócio integrante de 

sociedade cuja personalidade jurídica foi desconsiderada invocar, como exceção, a sua boa-fé 

para impedir sua sujeição à desconsideração.  O presente Capítulo tratará dos limites à exceção 

de boa-fé, especialmente a partir da relação de controle e risco e de situações fáticas recorrentes 

na realidade brasileira.  

 

4.1 Sociedades fechadas  
 

4.1.1 Controle e risco: responsabilidade pressuposta do controlador  
 

O primeiro limite trazido à exceção de boa-fé objetiva reside no controle234 e tem 

especial relevância na realidade empresarial brasileira, em que, na maior parte das sociedades 

fechadas, um dos sócios determina a direção das atividades sociais235.  

 
234A respeito do termo, pouco explorado no Código Civil, são importantes as anotações doutrinárias: “a evolução 

semântica, em português, foi influenciada tanto pelo francês como pelo inglês, de tal sorte que a palavra 
‘controle’ passou a significar, correntemente, não só vigilância, verificação, fiscalização, como ato ou poder de 
dominar, regular, guiar ou restringir. [...] a influência inglesa faz sentir-se, hoje, de modo preponderante nesse 
particular, e, aos poucos, as nossas leis passam a usar ‘controle’ sobretudo no sentido forte de dominação, ou 
na acepção mais atenuada de disciplina ou regulação.” (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, 
Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 48. Edição do Kindle). 
“Assim, o controle é o poder efetivo de direção dos negócios sociais. Não se trata de um poder potencial, 
eventual, simbólico ou diferido. É controlador aquele que exerce, na realidade, o poder” (CARVALHOSA, 
Modesto. Comentários à lei de sociedade anônimas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2, p. 429). COMPARATO 
e SALOMÃO FILHO ainda observam que, muitas vezes, os critérios normativos, tratados especialmente na Lei da 
Sociedade por Ações, podem ser insuficientes para identificar quem realmente exerce o poder em determinada 
sociedade (Idem, p. 59). Na LSA, o controle é objeto do artigo 116, verbis: “Art. 116. Entende-se por acionista 
controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 
comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas 
deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa 
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. 
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto 
e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar 
e atender.” RODRIGO BARATA chama a atenção para a importância de verificação do controle conforme a 
situação de fato e examina as modalidades típicas de controle: (a) totalitário (concentração da integralidade ou 
quase totalidade das ações votantes em uma pessoa ou grupo de pessoas); (b) majoritário (absoluto ou simples, 
quando houver minoria qualificada para limitar o exercício do poder); (c) minoritário (quando, apesar de não 
existir a titularidade da maioria do capital votante, o controle se revela estável diante da obtenção da maioria 
de votos nas últimas três assembleias gerais); (d) gerencial (fundado exclusivamente nas prerrogativas 
diretoriais) (BARATA; Rodrigo Rentzsch Sarmento. Alcance subjetivo da desconsideração da personalidade 
jurídica: imputação de sócios, controladores e administradores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 110-113).  

235MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; CHAVENCO, Maurício; HUBERT, Paulo; VILELA, Renato; RIBEIRO, 
Victor B. Hollaway. Radiografia das sociedades limitadas. São Paulo: FGV Direito SP, 2014. Relatório do 
Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos – FGV Direito SP. 
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Em princípio, a questão que se coloca é a seguinte: constatado o abuso da personalidade 

jurídica, o sócio controlador poderia objetar que não se beneficiou, não participou nem tinha 

ciência do abuso para afastar sua responsabilização decorrente da desconsideração? Ou seja, 

podem coexistir o abuso da personalidade jurídica e um sócio controlador de boa-fé?  

A resposta é negativa.  

Da jurisprudência e dos estudos já mencionados, percebe-se que, na maior parte das 

sociedades fechadas, o sócio majoritário é também controlador e administrador. Assim, na 

desconsideração da personalidade de sociedades fechadas, especialmente limitadas236, os 

tribunais têm proclamado a responsabilidade do sócio majoritário com poderes de gestão237.  

À luz do princípio da boa-fé objetiva, critério pertinente para solução da questão não se 

alcança conclusão diversa. Mesmo quando o sócio controlador não participa do ato ou da gestão 

fraudulenta, isto é, mesmo sem dolo, terá de suportar os efeitos da desconsideração em razão 

do seu desconhecimento culposo238. Quem exerce o controle da sociedade (poder) e usufrui dos 

privilégios decorrentes da personalidade jurídica atrai para si certas responsabilidades239, 

dentre elas, não permitir o abuso dos privilégios concedidos.  

Em outras palavras, o sócio controlador, ao deter posição societária que lhe assegure o 

poder de determinar a direção dos negócios sociais, assume o risco de sujeição à teoria da 

desconsideração, desde que demonstrada a consumação do evento danoso240 (abuso da 

personalidade para esvaziamento da garantia patrimonial dos credores na Teoria Maior). Nesse 

cenário, não é exagero dizer que o controlador tem responsabilidade pressuposta pelos atos de 

fraude patrimonial241. 

 
236Já foi dito que os tribunais têm analisado a desconsideração da personalidade jurídica a partir da dicotomia 

limitadas v. anônimas, quando melhor seria que a análise partisse do confronto entre sociedades fechadas e 
abertas.  

237Caso em que se decidiu pela manutenção da responsabilidade do sócio majoritário e gestor e que revela a 
recorrência da hipótese: TJSP. Agravo de Instrumento n. 2062651-05.2021.8.26.0000. Relator: Des. Castro 
Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11/6/2021. 

238A exemplo do que ocorre com a fraude pauliana.  
239“Segundo a doutrina societária, o controlador tem um dever societário de lealdade, corolário da boa-fé objetiva, 

que “é, sem mais, dedutível da necessária conexão ético-jurídica que deve haver entre poder e responsabilidade 
no seu exercício (Herrschaft und Haftung); é concretização da regra segundo a qual influência e 
responsabilidade devem existir conjuntamente” (FRANÇA, Erasmo Valladão Novaes; ADAMEK, Marcelo 
Vieira von. Aproveitamento de oportunidades comerciais da companhia pelo acionista controlador (corporate 
opportunity doctrine). In: FRANÇA, Erasmo Valladão Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von (coords.). 
Temas de direito empresarial e outros estudos em homenagem ao professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães. 
São Paulo: Malheiros, 2014. p. 89-90).   

240Vale ressaltar, no caso, o dano direto é a ofensa à garantia patrimonial dos credores. 
241Sobre o desenvolvimento da expressão “responsabilidade pressuposta”: HIRONAKA, Giselda Maria Novaes. 

Responsabilidade pressuposta evolução de fundamentos e de paradigmas da responsabilidade civil na 
contemporaneidade. Revista da Faculdade de Direito da UFG, v. 31, n. 1, p. 56-57, 2007.  
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Com efeito, existem razões contundentes para pressupor a responsabilidade do 

controlador pelo dano decorrente do abuso da personalidade jurídica. A primeira delas é a 

enorme quantidade de casos em que credores são fraudados por meio do desvio de finalidade e 

de confusão patrimonial. Isso é um fato notório e reforçado pela quantidade infindável de 

pedidos de desconsideração da personalidade jurídica242, assim como das inúmeras execuções 

infrutíferas pendentes no Judiciário243.  

Um dado preocupante: esse fato não surpreende. Onde predominam pequenas 

sociedades limitadas, compostas, em sua maioria, de um ou dois sócios, com concentração de 

propriedade e gestão, a tendência é o aumento nos casos de abusos da personalidade244. Aliás, 

THOMPSON identificou uma relação entre a quantidade de sócios e a probabilidade de abuso da 

personalidade jurídica: quanto menor o número de sócios, maior a probabilidade do abuso. Em 

sua grandiosa obra, SALAMA explica em detalhes as razões pelas quais “os perigos do mau uso 

da forma societária são de um modo geral maiores nas empresas fechadas do que nas 

abertas”245, sendo encontradas conclusões semelhantes nas obras de PARENTONI246 e 

 
242A pesquisa de “desconsideração da personalidade jurídica” no site do TJSP apresenta mais de 89.000 resultados 

(Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=46FE91A8DBE1ABCF550 
F156B28404E6B.cjsg1. Acesso em: 6 nov. 2021). Do mesmo modo, na plataforma Jusbrasil, mesmo quando 
limitado ao período do último ano, o termo encontra mais de 10.000 resultados (Disponível em:  
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=desconsidera%C3%A7%C3%A3o+da+personalidade+j
ur%C3%ADdica&l=365dias. Acesso em: 6 set. 2021). 

243Sem dúvida, essa situação contribui para que as execuções judiciais apresentem a maior taxa de 
congestionamento no Judiciário brasileiro. Para se ter ideia, segundo o relatório do CNJ, Justiça em Números, 
os processos executivos são os que mais sofrem com a taxa de congestionamento (para execuções fiscais, 89,7% 
e, não fiscais, 85,1%). Para tornar mais clara a ineficiência executiva do Judiciário, apesar de existirem muito 
mais processos executivos (42,6 milhões) do que processos de conhecimento (29,6 milhões), o número de 
processos de conhecimento baixados (18,5 milhões) é mais que o dobro do que o das execuções baixadas (7,5 
milhões). Em alguns Tribunais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, as execuções consonem mais de 60% 
do acervo (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília: CNJ, 2019. p. 127-131). 

244THOMPSON, Robert B. Piercing the corporate veil: an empirical study. Cornell Law Review, v. 76, jul. 1991. 
245“Ao contrário das empresas abertas, nas empresas fechadas não há, de um modo geral, necessidade de 

transparência para o mercado. Justamente por serem fechadas, nessas empresas não existe preocupação de atrair 
investidores minoritários. Isso não quer dizer que não existam conflitos de interesse nas empresas fechadas ou 
que as empresas fechadas não precisem ser gerencialmente bem-organizadas. Quer dizer apenas que para as 
empresas fechadas, ao contrário das abertas, a necessidade de publicação de balanços e de prestação de 
informações ao público é bem menor. Isso é particularmente verdadeiro no caso das empresas fechadas de 
pequeno e médio porte. Assim, no mais das vezes nas empresas fechadas não há necessidade de separação entre 
propriedade e administração. [...] nas empresas fechadas o grau efetivo de controle do sócio sobre a gestão da 
empresa tende a ser maior do que nas empresas abertas. Segue que, de modo geral, é mais fácil ao sócio da 
empresa fechada do que ao sócio da empresa aberta usar a empresa de responsabilidade limitada de maneira 
não convergente com o interesse coletivo. [...]. Por isso, e aqui ainda falo com grau de generalidade, os perigos 
do mau uso da forma societária são de um modo de geral maiores nas empresas fechadas do que nas abertas” 
(SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, economia. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 465-466).  

246PARENTONI, Leonardo Netto. Reconsideração da personalidade jurídica: estudo dogmático sobre a aplicação 
abusiva da disregard doctrine com análise empírica da jurisprudência brasileira. 2012. Tese (Doutorado em 
Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. p. 98. 
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CORDEIRO247.  Logo, a estruturação do mercado brasileiro em pequenas e médias sociedades 

limitadas representa um campo fértil para o abuso da personalidade jurídica.  

É dizer, dados estatísticos, estudos técnicos e a própria experiência comum demonstram 

que a exploração da atividade econômica por meio de sociedades fechadas com a presença de 

sócio controlador, especialmente quando ocorre a concentração de gestão e propriedade, 

aumenta consideravelmente a potencialidade de dano à coletividade248, por meio da utilização 

das faculdades decorrentes da personalidade jurídica para implementação de fraudes 

patrimoniais, notadamente o esvaziamento patrimonial fraudulento.  

Há a criação de um risco especial – de dano pauliano249 – de forma muito semelhante 

àquela que justificou a positivação do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Em ambas 

as situações, apresenta-se a mesma lógica: quem tira proveito do risco criado deve responder, 

em caso de dano, de forma mais rigorosa250. Aliás, ao tratar da desconsideração em grupos 

econômicos, CHAMPAUD cogitou da aplicação da teoria do risco ao controlador251. No campo 

da teoria do risco, chega a ser desnecessário o apontamento de nexo de causalidade entre a 

conduta do sócio controlador e o abuso da personalidade (Teoria Maior). O critério de 

imputação da responsabilidade secundária ao controlador de forma objetiva reside no risco 

 
247CORDEIRO, António Menezes. O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial. 

Coimbra: Almedina, 2000. p. 150. 
248Ou ao menos, aos que mantêm contato ou vínculo jurídico com a sociedade. 
249 Sobre o dano pauliano: item 1.2.  
250A respeito do referido dispositivo legal, são pertinentes as anotações de GODOY: “[...] se pretendeu 

responsabilizar mais gravemente, de modo objetivo, aquele que desencadeia uma estrutura social capaz de por 
em risco os interesses e direitos alheios[...]. Não se nega que a responsabilidade objetiva de que se trata se tenha 
desenvolvido sob a perspectiva da maior possibilidade de controle e diluição de risco criado por quem dele tira 
proveito e que, assim, por imperativo de equidade, deve por ele responder de maneira mais gravosa”. (GODOY, 
Cláudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade e o nexo de imputação da obrigação de 
indenizar: reflexões para um colóquio Brasil-Portugal. Revista Jurídica Luso Brasileira, v. 1, p. 36-40, 2015). 
Segundo JOSÉ AGUIAR DIAS, a questão da teoria do risco é uma “questão de imputação de riscos”. “Há fatos 
criados de riscos, fatos que objetivamente e por si mesmos se afastam da normalidade, como diriam os 
matemáticos, e que, portanto, implicam aceitação dos riscos. [...] ocorrido o dano, é preciso que alguém o 
suporte. Não há culpa positiva de nenhum deles. Qual seria, então, o critério de imputação do risco? A prática 
exige que aquele que obtém o proveito de iniciativa lhe suporte os encargos, pelo menos a título de sua causa 
material, uma vez que essa iniciativa constitui um fato que, em si e por si, encerra perigos potenciais contra os 
quais os terceiros não dispõem de defesa eficaz. É um balanceamento a fazer. A justiça quer que se faça inclinar 
o prato da responsabilidade para o lado do iniciador do risco.” (DIAS, José Aguiar. Da responsabilidade civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 76-77).  

251CHAMPAUD, Claude. Les méthodes de groupment des societés. Revue Trimestrielle de Droit Commercial, 
Paris, Sirey, n. 4, p. 1.022-1.023, [s.d.]. 
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especial252 ou risco qualificado criado pela exploração da atividade econômica por meio de 

sociedade limitada253. 

Isso não significa que o sócio controlador deve responder pelo risco empresarial, 

tampouco por danos causados pela atividade econômica desenvolvida pela sociedade 

empresária. É bom deixar claro: quem responde pelos danos causados a terceiros pela 

sociedade, mesmo quando se tratar de responsabilidade civil objetiva, é a própria sociedade, a 

titular da atividade econômica desenvolvida, pois permanece hígida a regra de autonomia 

jurídica e separação patrimonial254.   

O ponto em debate situa-se em outro plano. A discussão de quais sócios devem ser 

atingidos na desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilidade pressupõe 

que o Judiciário tenha reconhecido a existência de uma dívida inadimplida e a ocorrência de 

abuso da personalidade jurídica.  

Logo, o objetivo do texto é outro. Quer se demonstrar que, ao menos no campo da Teoria 

Maior da desconsideração, quando o cumprimento da obrigação pertencente à sociedade for 

frustrado em razão de fraude patrimonial, a aplicação da teoria da desconsideração 

(desconsideração para fins de responsabilidade) atingirá o sócio controlador de forma objetiva. 

Sua responsabilidade é pressuposta. Não poderá ser discutida sua boa-fé, tampouco a 

(ir)regularidade de sua conduta. O critério de imputação para a responsabilidade patrimonial 

secundária do controlador poderia encontrar fundamento suficiente tanto em sua culpa lato 

sensu255 como no risco específico de fraude patrimonial criado pela utilização da técnica de 

responsabilidade limitada e agravado pela concentração do poder de controle.  

 
252A expressão é cunhada por JOÃO CALVÃO DA SILVA, sendo que, no direito estrangeiro, ainda são utilizadas 

expressões como “alto risco, risco considerável, risco específico”, conforme apontado em: GODOY, Cláudio 
Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade e o nexo de imputação da obrigação de indenizar: 
reflexões para um colóquio Brasil-Portugal. Revista Jurídica Luso Brasileira, v. 1, p. 38, 2015. Segundo a 
doutrina italiana, a atividade seria “revestida de uma ‘spiccata pontenzialità offensiva’ (uma destacada 
pontecialidade ofensiva)”. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: 
uma cláusula geral no Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 112). 

253 Em sentido contrário ao texto, BARATA defende que a responsabilidade do controlador depende da 
“identificação de benefício decorrente do ato abusivo” (BARATA; Rodrigo Rentzsch Sarmento. Alcance 
subjetivo da desconsideração da personalidade jurídica: imputação de sócios, controladores e administradores. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 119). 

254São pertinentes as observações de VERRUCOLI: “Sia il beneficio della limitazione della responsabilità, sia quello 
della preventiva escussione del patrimonio sociale, sono riferiti direttamente ai soci, ed infati è soltanto rispetto 
ad essi che può parlarsi di limitazione della responsabilità o di preventiva escussione, in quanto la società (como 
soggeto autonomo) risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri rispetto ai proprî creditori, né piú né meno del 
soggeto persona fisica, e non ha certo diritto alla preventiva escussione dei soci.” (VERRUCOLI, Piero. Il 
superamento della personalità giuridica delle società di capitali: nella common law e nella civil law. Milão: 
A. Giuffre, 1964. p. 72-73). 

255Quando não houver dolo, se cogitará do seu desconhecimento culposo. Tanto o primeiro como o segundo são 
incompatíveis com a boa-fé.  
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Além de ser extremamente difícil imaginar situações em que os atos de fraude 

patrimonial não beneficiem o controlador, o que, por si, revela conduta incompatível com a 

boa-fé objetiva, a autorizada voz de HIRONAKA enuncia que a boa construção de uma teoria de 

responsabilidade pressuposta passa pela maior proteção à vítima256 (no caso, o credor vitimado 

pela fraude pauliana), com a impossibilidade de exoneração do responsável, não se admitindo 

excludente de responsabilidade em seu favor. Mas isso não obsta o responsável de exercer ação 

regressiva257.  

Sob outra ótica, o viés processual desse instituto bifronte faz lembrar que a 

desconsideração é técnica processual engajada na universalização da tutela jurisdicional258, isto 

é, representa resposta à fraude para garantir o cumprimento da promessa constitucional de 

acesso à ordem jurídica justa. A própria essência da desconsideração impede que, em 

determinado caso concreto, o órgão judicial reconheça a ocorrência do abuso da personalidade 

jurídica – causador de dano à garantia patrimonial dos credores e à própria efetividade 

jurisdicional – e, ainda assim, exima todos os sócios259. Afastar a responsabilidade do sócio 

majoritário poderia significar o esvaziamento da operatividade da própria desconsideração e 

atribuir à vítima do abuso um dano (pauliano) injusto. Mais uma razão para que o 

reconhecimento do abuso da personalidade jurídica sujeite o sócio controlador às atividades 

executivas.  

Já no campo da Teoria Menor, o cenário é distinto. Há, verdadeiramente, o fim da 

responsabilidade limitada e a assunção do risco empresarial, pois basta o inadimplemento da 

 
256A ideia de proteção à vítima foi o que, inclusive, sustentou o desenvolvimento da responsabilidade objetiva, o 

que fica bastante evidente no trecho de clássica obra de ALVINO LIMA: “Uma das funções primaciais da lei é 
anular o desequilíbrio das partes, vindo em socorro dos mais fracos; [...] quando as circunstâncias da vida, 
múltiplas, imprevisíveis, inexoráveis, colocam os homens mais à mercê̂ uns dos outros, justifica-se, 
sobremaneira, o amparo da lei na proteção da vítima” (LIMA, Alvino. Culpa e risco. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1960. p. 350). A esse respeito, ROBERTA DIAS aproxima a finalidade da responsabilidade patrimonial 
da secundária dos objetivos visados pela responsabilidade sem dívida prevista no Código Civil (CASTRO, 
Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes funções 
de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 144). 

257HIRONAKA, Giselda Maria Novaes. Responsabilidade pressuposta evolução de fundamentos e de paradigmas 
da responsabilidade civil na contemporaneidade. Revista da Faculdade de Direito da UFG, v. 31, n. 1, p. 56-
57, 2007. Defendendo a conveniência do direito de regresso em caso de desconsideração da personalidade 
jurídica: SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, 
economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 453-454. Defendi o cabimento do direito de regresso em: ANDRADE 
JUNIOR, Mozart Vilela. A desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilidade: uma visão 
dualista da disregard doctriner. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 252, fev. 2016. 
Naquela ocasião, inclusive, tratei, superficialmente, da possibilidade de responsabilização dos sócios 
minoritários, porém, àquela altura não identificava quais seriam os critérios relevantes para a formação da 
decisão a respeito dos efeitos subjetivos da desconsideração para fins de responsabilidade.  

258DINAMARCO, Cândido Rangel. Universalizar a tutela jurisdicional. In: DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 424. 

259No caso, a tutela pauliana consiste na sujeição às atividades executivas em razão de responsabilidade patrimonial 
secundária. 
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obrigação e insolvabilidade da sociedade. Segundo a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, nem mesmo a demonstração de conduta administrativa proba é suficiente para afastar 

a disregard260. Acertada ou não a decisão legislativa, o fato é que o sócio controlador acaba por 

assumir os riscos de insucesso da empresa perante determinados credores. Consumado o risco, 

isto é, a insolvabilidade da sociedade, o controlador responderá pelos débitos também de forma 

pressuposta.  

 

4.1.2 Sócio desprovido de controle nas sociedades fechadas: presunção relativa de má-fé  
 

No Capítulo anterior, foram propostos critérios para o enquadramento do sócio como 

sócio de boa-fé, dentre eles, a natureza da sociedade e a forma de seu funcionamento, do abuso 

da personalidade, o tipo de sócio, que seriam relevantes para a construção judicial de um 

standard comportamental para ser cotejado com a conduta adotada pelo sócio em determinado 

caso concreto. De outro lado, apontaram-se fatores capazes de influenciar o alcance subjetivo da 

desconsideração no sentido de expansão, a exemplo de abuso praticado por meio de atividade 

fraudulenta, subcapitalização, existência de sociedade fechada, com elementos personalistas, entre 

outros. Resta, agora, examinar a força que os fatores examinados anteriormente têm sobre a decisão 

judicial concernente à sujeição do sócio desprovido do poder de controle.  

Em um extremo, estaria a responsabilidade objetiva ou pressuposta desse sócio, cujo 

nexo de imputação residiria no status socii261. No entanto, não parece razoável que o sócio 

desprovido do poder de direção dos negócios tenha responsabilidade objetiva, justamente 

porque sem poder não se justificaria uma responsabilidade tão rigorosa.  

Em sentido oposto, poderia ser defendida a responsabilidade somente nos casos em que 

o credor demonstrasse a má-fé do sócio desprovido de controle (v.g. desconhecimento culposo, 

enriquecimento sem causa decorrente de benefícios, como a distribuição de lucros, que não 

existiriam se não houvesse fraude, entre outros). Porém, esse entendimento mostra-se muito 

distante da realidade. Já é extremamente difícil ao credor ter acesso a informações e provas que 

elucidem a ocorrência do abuso da personalidade jurídica. Bem por isso, DINAMARCO defendeu 

 
260STJ. Recurso Especial n. 279.273/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 4/12/2003. 

Esse julgamento - caso da explosão do Shopping Osasco – foi emblemático para demonstrar a divergência na 
interpretação do artigo 28 do CDC. Posteriormente, porém, a jurisprudência da SEC ̧ÃO DE DIREITO PRIVADO se 
pacificou no sentido da responsabilidade objetiva em caso de Teoria Menor: STJ. Agravo Interno no AREsp 
1.825.577/RJ. Relator: Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 23/8/2021.  

261Foi demonstrado que esse é um dos entendimentos correntes nos tribunais, com a responsabilidade indistinta 
dos sócios: TJSP. Agravo de Instrumento n. 2040253-98.2020.8.26.0000. Relatora: Des. Daise Fajardo 
Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/5/2020.  
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a admissão de indícios para se concluir pelo abuso262, e, de nossa parte, cogitou-se da inversão 

do ônus da prova em favor do credor263, o que tem sido aceito pela jurisprudência264. Mais 

difícil, ou quase impossível, seria exigir do credor uma reprodução detalhada das circunstâncias 

e das condutas individuais de cada sócio para delimitar o alcance subjetivo da desconsideração.  

A solução para a questão está equidistante dos dois extremos, passando pela presunção 

relativa de má-fé do sócio desprovido do poder de controle. Apesar de o legislador não ter 

editado norma expressa nesse sentido, não há óbice para a construção de tal presunção judicial. 

Como observa JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA265, o fundamento legal para as presunções 

judiciais está no artigo 375 do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz “aplicar as regras 

da experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”; regra 

cada vez mais importante no sistema judicial brasileiro266.   

Em tema de desconsideração, os pontos trazidos até o momento indicam que a depender 

das características da sociedade e da espécie de fraude, mais provável será o envolvimento ou 

benefício, direto ou indireto, de todos os sócios. Tome-se, como exemplo, a prática de abuso 

institucional ou mesmo a subcapitalização de uma sociedade fechada, composta de dois sócios, 

que integram a mesma família, em que o capital social está divido em 90% para o sócio 

 
262DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e 

contraditório. In: DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. t. 1, p. 538. 

263ANDRADE JÚNIOR, Mozart Vilela. A obrigatoriedade (?) do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica. In: DIDIER JUNIOR, Fredie et al. Coleção doutrinas essenciais: novo processo civil: teoria geral do 
processo II. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 871. Essa posição foi defendida inicialmente 
em trabalho publicado na Revista dos Tribunais, sob a vigência do CPC/73, anterior, portanto, à positivação da 
teoria dinâmica do ônus da prova (art. 373, parágrafo 1º do CPC/2015). À época, esse entendimento era 
defendido para situações similares de fraude patrimonial, notadamente para a prova da boa-fé do terceiro 
adquirente em fraude de execução. Na China, para o caso específico das sociedades unipessoais, há regra 
específica de inversão do ônus da prova, de modo que cabe ao sócio único a prova da separação patrimonial 
(PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2021. p. 396). 

264Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inversão do ônus da prova em 
favor da credora para determinar que a devedora comprove o motivo de encerramento das atividades da 
empresa; quais as despesas e receitas que auferia nos seis últimos meses anteriores ao encerramento das 
atividades e sua movimentação financeira pessoal no mesmo período. Necessidade. Inteligência do artigo 373, 
§ 1º, do CPC. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n. 2192090-06.2020.8.26.0000. Relator: 
Des. Miguel Petroni Neto, 16ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/4/2021). Para o STJ, haverá sempre 
a necessidade de apreciação da razoabilidade das alegações (STJ. Agravo Interno no REsp n. 1.818.863/RS. 
Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 24/5/2021).  

265MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de 
direito processual. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 68. Ao tempo do escrito, BARBOSA MOREIRA indicava o artigo 
335 do CPC/73 como fundamento legal, à época, norma inédita no direito brasileiro e, hoje, sucedida pelo 
referido artigo 375 do CPC/2015.   

266No CPC/73, as regras da experiência estavam reservadas à “falta de normas jurídicas particulares” (parte inicial 
do artigo 335), o que desafiava críticas doutrinárias (“bem consideradas as coisas, não é exato que o juiz somente 
recorra a uma ‘regra de experiência’ quando falte norma jurídica aplicável à espécie” [MOREIRA, José Carlos 
Barbosa. As presunções e a prova. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. São 
Paulo: Saraiva, 1977. p. 70]). Com o Novo Código de Processo Civil, foi suprimida a parte inicial do dispositivo, 
restando a imposição de que “o juiz aplicará as regras de experiência”.  
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controlador e 10% para o sócio minoritário. Pelo que ordinariamente acontece, seria muito 

provável que ambos os sócios tenham se beneficiado da fraude ou tivessem conhecimento de 

sua ocorrência (ao menos, deveriam saber). Normalmente, nas sociedades personalistas, o sócio 

minoritário incorre em má-fé. Entretanto, pode ser extremamente difícil ao credor encontrar 

prova robusta da má-fé do sócio minoritário267, mesmo porque os fraudadores costumam 

empregar meios, cada vez mais sofisticados, para a ocultação da fraude e fuga da 

responsabilidade268. Nesse contexto, as regras da experiência permitem que, a partir da 

demonstração de determinadas circunstâncias fáticas (tipo de sociedade, tipo de abuso, tipo de 

sócio, entre outros), o juiz passe a presumir a má-fé de determinado sócio, dada a elevada 

probabilidade de sua ocorrência269 no caso concreto.  

 
267Esse, inclusive, é um dos pontos que justifica a utilização das presunções: “Realmente, muitas vezes se mostra 

sobremodo árdua – por paradoxal que isso possa afigurar-se, à primeira vista – a demonstração cabal de que as 
coisas se passaram normalmente, de acordo com o esquema que reúne maiores condições de verossimilhança 
e, por conseguinte, de probabilidade” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova. In: 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 62).  

268MARIANA PARGENDLER chega a cogitar que o emprego desses mecanismos de fuga possa, na prática, 
restabelecer a responsabilidade limitada, mesmo nos casos em que as leis específicas a tenham mitigado 
(PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2021. p. 394).  

269 No capítulo anterior, dissemos que o juiz pode se valer de técnicas de presunção de responsabilidade, a exemplo 
do que ocorre com a culpa na responsabilidade civil – item 2.3, Critério 3 – e, agora, com relação ao sócio de 
sociedade fechada, defendemos a presunção judicial de responsabilidade. É preciso ter cuidado para não trazer, 
sem as devidas reservas, conceitos com os quais estamos habituados no tratamento da responsabilidade civil 
pelo fato de outrem, a exemplo das modalidades de culpa in elegendo (má escolha de terceiros para desempenho 
de funções), culpa in vigilando (ausência ou insuficiência de dever de vigilância) ou culpa in instruendo 
(oferecimento de maus instrumentos aos prepostos). A aproximação entre tais figuras pode gerar um pouco de 
confusão na aplicação da desconsideração. A partir da vigência do Novo Código Civil, não são raras as situações 
que eram reguladas por meio de presunção de culpa (v.g. culpa in vigilando do empregador pelos atos de 
empregados, conforme antiga SÚMULA 341 do STF, baseada nos artigos 1.521, inciso III e 1.523 do CC-1916), 
e que, agora, passam a tratar de responsabilidade objetiva (v.g. a mesma responsabilidade do empregador pelos 
atos de empregados, em razão dos artigos 932, inciso III e 933 do CC-2002). Facilmente, os conceitos poderiam 
ser baralhados para justificar uma (indevida) responsabilidade objetiva do sócio minoritário em caso de abuso 
da personalidade, o que justamente se contesta neste trabalho. Demais disso, parte da doutrina já apontou que 
a responsabilidade civil indireta encontra denominação mais adequada em responsabilidade por infração do 
dever de vigilância do que em responsabilidade por fato de outrem (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa 
de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 187). É bastante questionável se, com relação 
à posição do sócio minoritário, deve-se falar em dever de vigilância. Melhor seria que, independentemente da 
discussão sobre essa possibilidade, o juiz possa construir para ele um standard comportamental a partir de cada 
caso, à luz da boa-fé objetiva, para examinar a (ir)regularidade de sua conduta; sem as generalizações que 
poderiam surgir quando se fala em dever de vigilância (que alcançaria também os pequenos acionistas de 
companhias abertas). De fato, o que justifica a presunção de má-fé (no sentido desenvolvido no texto quando 
se tratou dos fundamentos da responsabilidade secundária) é a elevada probabilidade, decorrente da experiência 
comum e aferida das circunstâncias (tipo de sócio, de sociedade, de abuso), de que mesmo o sócio minoritário 
tenha se beneficiado, ainda que indiretamente, da atividade societária irregular, ou que, participando e se 
beneficiando ou não dos atos, sabia ou deveria saber do abuso. Esses são os critérios propostos para 
responsabilidade do sócio minoritário e os pontos sobre os quais o sócio deverá produzir prova em contrário 
para se eximir da responsabilidade. Os conceitos de culpa foram baseados em: LIMA, Alvino. Culpa e risco. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 145. As afirmações de que o sistema civil anterior tratava de 
presunção de culpa encontram amparo em: SÚMULA 341-STF (presunção com relação a empregado e patrão); 
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 13. ed. São Paulo: 
Thomson Reuters, 2019. p. 1360-1367; DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 877; SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código civil brasileiro interpretado. Rio de Janeiro: Freitas 



76 
 

Como regra, tanto na Teoria Maior quanto na Teoria Menor270, essa presunção terá o 

importante efeito de inverter o ônus da prova contra o sócio271, o que também poderia ser 

alcançado pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, parágrafo 1º 

do CPC). Sem embargo, sempre será admitida a prova em contrário, tendente a demonstrar que 

a conduta do sócio é compatível com os parâmetros da boa-fé. Afinal, os próprios minoritários, 

ainda que cuidadosos, podem ser vítimas de ardis empregados por gestores e controladores. 

Para um exemplo, basta pensar em manobras que alterem ou ocultem informações relevantes 

nos documentos contábeis e fiscais da sociedade, que poderiam ser imperceptíveis mesmo a 

sócios extremamente diligentes.  

Muitas são as formas para demonstrar a boa-fé. O direito estrangeiro expressa algumas 

defesas possíveis para as pessoas a que são dirigidas presunções de culpabilidade, que, por 

analogia, podem afastar a presunção de má-fé do sócio. No direito português, a presunção de 

culpabilidade pode ser afastada quando o agente demonstra que “empregou todas as 

providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os [danos] prevenir”272, ao passo que, 

no direito italiano, a presunção é afastada quando há prova de que foram “adotadas todas as 

medidas adequadas para evitar o dano”273.  

 
Bastos, 1998. v. 36, p. 515. Suplemento 9. ALVINO LIMA, ainda na vigência do CC-1916, relata várias situações 
em que culpa in vigilando implicava presunção juris tantum de culpa, porém, para o caso de empregadores e 
prepostos, existiria uma “presunção irrefragável de culpa” (LIMA, Alvino. Responsabilidade civil pelo fato 
outrem. Rio de Janeiro: Forense, 1973. p. 23; 43). A evolução para responsabilidade objetiva do patrão encontra 
fundamento em: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
p. 346 [livro eletrônico]; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD. Nelson; BRAGA NETTO, Felipe 
Peixoto. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. Salvador: Juspodvim, 2016. p. 196; NERY 
JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 13. ed. São Paulo: Thomson 
Reuters, 2019. p. 1360-1367. No STJ: “3. O CC/02 deixou expressamente de exigir a culpa para a atribuição da 
responsabilidade por fato de terceiro e passou a perfilhar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, 
com a finalidade de assegurar o mais amplo ressarcimento à vítima dos eventos danosos. 4. A responsabilidade 
indireta decorre do fato de os responsáveis exercerem poderes de mando, autoridade, vigilância ou guarda em 
relação aos causadores imediatos do dano, do que decorre um dever objetivo de guarda e vigilância”. (STJ. 
Recurso Especial n. 1.433.566/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/5/2017).   

270No Recurso Especial n. 1.766.093/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 12/11/2019, houve divergência entre os Ministros, prevalecendo a 
tese de que os alcances subjetivos da Teoria Menor seguem os parâmetros adotados para a Teoria Maior.  

271Embora as presunções judiciais nem sempre se resolvam em inversão do ônus da prova, há nítida relação entre 
as presunções relativas e o ônus da prova, pois aquelas atuam “na distribuição do ônus da prova, dispensando 
deste o litigante a quem interessa a admissão do fato presumido como verdadeiro, e correlativamente atribuindo-
o à outra parte, quanto ao fato contrário.” De todo modo, “resta a possibilidade de que venham aos autos 
elementos capazes de demonstrar que, naquele caso concreto, não existe o nexo, tendo-se passado as coisas de 
modo diverso do costumeiro; e ao órgão judicial, naturalmente, competirá valorar a prova colhida, a fim de 
verificar se ela tem ou não suficiente força persuasiva para afastar a presunção” (MOREIRA, José Carlos 
Barbosa. As presunções e a prova. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. São 
Paulo: Saraiva, 1977. p. 60).  

272Artigo 493º/2 do Código Civil português.  
273Artigo 2.050 do Codigo Civile.  
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Além de demonstrar que não houve enriquecimento sem causa de sua parte, o sócio 

ainda pode evidenciar circunstâncias que justificassem um comportamento passivo diante da 

sociedade – ignorância racional – enquadrando seu comportamento dentro do standard 

esperado do homem médio.  

Na jurisprudência, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA afastou a responsabilidade de 

sócia que alegou figurar no contrato social tão somente para garantir o recebimento de dívida274. 

Em outro julgamento bastante interessante, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO entendeu 

pela ausência de responsabilidade275 de sócia minoritária, que, apesar de ser esposa do 

majoritário, possuía menos de 1% do capital social e provou figurar no contrato social apenas 

para dispor de direito de preferência em caso de alienação de participação societária. Além 

disso, a defesa provou que o patrimônio pessoal da sócia era oriundo de sua própria atividade 

profissional (no caso, uma renomada cineasta, que desenvolveu conhecidas produções, ao longo 

de 20 anos) para reforçar a ausência de benefício injusto276.  

É irrefutável que o sócio tem melhores condições de levar as informações e as provas 

necessárias para que o juízo, a partir das informações disponíveis, possa buscar a reconstrução 

dos fatos. Logo, a inversão do ônus da prova não deixa de ser um incentivo à produção de uma 

decisão judicial justa277, posto que o acertamento da veracidade dos fatos é condição 

indispensável para a correta aplicação das normas jurídicas (MICHELE TARUFFO278). É 

importante que a inversão ocorra previamente ao julgamento da questão, para oportunizar a 

 
274Essa foi a circunstância fática alegada no Recurso Especial n. 1.686.162/SP, já analisado.  
275Em rigor, o julgamento tratou da ausência da aparência de responsabilidade, pois era discutida tutela provisória 

em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
276TJSP. Agravo de Instrumento n. 2051040-89.2020.8.26.00000. Relator: Des. Azuma Nishi, 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, julgado em 14/10/2020. O ponto está ligado ao princípio do enriquecimento 
sem causa, muito debatido no desenvolvimento da teoria da fraude patrimonial.  

277A esse respeito, o professor MICHELE TARUFFO reconhece que a distribuição do ônus da prova tem uma função 
epistêmica, na medida em que exerce sobre a parte “pressão de fornecer a prova”. Porém, o professor italiano 
ressalva que essa medida, embora pareça “epistemicamente válida”, pode se revelar excessiva. Para ele, outras 
técnicas, como a previsão de um dever de disclosure, seriam mais eficientes para o acertamento judicial dos 
fatos (TARUFFO, Michele. Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor de Paula 
Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2016. p. 260-267). Sem a pretensão de aprofundar o tema, a primeira solução 
parece mais incorporada à cultura jurídica brasileira, conforme julgado relatado pelo desembargador Milton 
Carvalho: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desconsideração inversa da 
personalidade jurídica. Crédito exequendo não satisfeito ao longo de mais de sete anos. Farto conjunto probatório 
que indica que o executado estaria usando das agravadas para blindar seu patrimônio. Empresário que reside em 
imóvel da empresa. Sociedades empresárias que possuem casa de veraneio de alto padrão e veículos de luxo. Bens 
dissociados de seus objetos sociais, bem como de seus capitais. Indícios de que as empresas estariam inativas. 
Agravadas que, com maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, §1º), sustentaram 
continuar ativas e não produziram prova alguma. Desvio de finalidade configurado. Desconsideração inversa da 
personalidade jurídica de rigor. Recurso provido.” (TJSP. Agravo de Instrumento n. 2290327-75.2020.8.26.0000. 
Relator: Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 1º/3/2021). 

278TARUFFO, Michele. La verità nel processo. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 235, p. 
58, set. 2014. 
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produção da prova pelo sócio, que não poderá ser surpreendido com a inversão somente no 

momento de julgamento. No mérito do incidente, o juízo deverá apreciar todas as circunstâncias 

fáticas e os critérios jurídicos tratados anteriormente para caso a caso definir pelo afastamento 

ou não da presunção relativa e, com isso, delimitar o alcance subjetivo da desconsideração.  

 

4.2 Sociedades abertas  
 
4.2.1 Responsabilidade pressuposta do controlador e mitigação de responsabilidade do 

acionista minoritário 
 

Antes de adentrar neste tópico, é preciso resgatar que o presente trabalho tem uma 

abordagem profissional e, por isso, extremamente relevante a pesquisa da posição 

jurisprudencial, especialmente do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a respeito dos pontos 

enfrentados. Porém, a pesquisa jurisprudencial para a desconsideração em companhias 

abertas279 revelou-se infrutífera e acabou por confirmar que as cortes não têm levado em conta 

a dicotomia entre sociedades abertas v. sociedades fechadas, preferindo-se a divisão entre as 

sociedades anônimas v. sociedades limitadas, o que nem sempre é coincidente.  

À míngua de decisões que tenham levado em conta a distinção proposta (abertas v. 

fechadas)280, a pesquisa passou a ser feita para as sociedades anônimas, a fim de averiguar o 

entendimento jurisprudencial. A primeira observação relevante é que, no geral, não existe a 

investigação sobre o funcionamento das sociedades em concreto, isto é, não se examina a 

predominância de elementos capitalistas ou personalistas na sociedade anônima 

desconsiderada, o que poderia motivar uma aproximação ao tratamento jurisprudencial dado às 

limitadas fechadas.  

Pelo contrário, a jurisprudência tem reproduzido o entendimento de que “apenas os 

administradores da sociedade anônima e seus acionistas controladores podem ser 

 
279Foram utilizadas expressões como: “desconsideração da personalidade jurídica + sociedade aberta”, 

“desconsideração da personalidade jurídica + companhia”, “desconsideração da personalidade jurídica + 
sociedade anônima aberta”, sem resultados pertinentes, tanto no site do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA como 
de outros tribunais. Em sentido similar, MARIANA PARGENDLER aponta que, em razão da falta de decisões a 
respeito, “a aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica a companhias abertas permanece em 
grande medida em aberto” (PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário. 2. ed. São Paulo: 
Almedina, 2021. p. 363).   

280Foi localizada apenas uma (estranha) decisão proferida pelo TST, que manteve acórdão local, pelo qual acionista 
da ENCOL (companhia aberta), que, antes da admissão do empregado exequente, havia renunciado ao cargo de 
diretor de engenharia e membro do conselho de administração, poderia ser responsabilizado em razão da 
condição de acionista até o limite do preço de emissão de suas ações (TST. Agravo em Agravo de Instrumento 
em Recurso de Revista n. 3262200-18.1997.5.09.0008. Relator: Ministro [Desembargador convocado] José 
Maria Quadros de Alencar, 1ª Turma, julgado em 27/11/2013).  
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responsabilizados pelos atos de gestão e pela utilização abusiva da empresa” (TJSP281). Mesmo 

quando o acionista frequenta assembleias para tratar de assuntos formais, não pode ser 

presumida sua responsabilidade pelo simples fato de se tratar de sociedade por ações (TJDF282). 

Até na Justiça do Trabalho prevalece tal posição (TRT da 1ª Região283 e TRT-2ª Região284), 

compartilhada também pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA285.   

Portanto, mesmo sem existir um tratamento jurisprudencial específico sobre as 

companhias abertas, há uma posição consolidada no sentido de que acionistas minoritários não 

podem ser alcançados pela desconsideração. Sem dúvida, esse entendimento contribui para 

fomentar a capitalização das sociedades, especialmente as companhias abertas, ao conferir mais 

segurança ao acionista minoritário-capitalista. Mas, salvo melhor juízo, isso não justifica a 

aplicação cega e irrestrita dessa regra de afastamento a qualquer sociedade anônima, 

especialmente àquelas que funcionam como verdadeiras sociedades fechadas, denominadas 

como sociedades anônimas de pessoas por ADAMEK286.  

 
281TJSP. Agravo de Instrumento n. 2020491-62.2021.8.26.0000. Relatora: Des. Silvia Rocha, 29ª Câmara de 

Direito Privado, julgado em 31/3/2021. No mesmo sentido: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Sociedade anônima. Inclusão no polo passivo de acionista 
minoritário, mas com limitação de sua responsabilidade pelo percentual de ações da companhia que possui. 
Inclusão do acionista minoritário no polo passivo do cumprimento de sentença atingida pela preclusão. 
Inclusão, porém, equivocada, na forma da jurisprudência consolidada do STJ. Pretensão de responsabilização 
ilimitada do acionista minoritário pelo débito exequendo, pois, afastada. Decisão mantida. Recurso não 
provido.” (TJSP. Agravo de Instrumento n. 2259825-27.2018.8.26.0000. Relator: Des. Gilson Delgado 
Miranda, 23ª Câmara de Direito Privado, julgado em 13/2/2019) 

282AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. 
SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA MINORITÁRIO. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS. 
ACIONISTA CONTROLADOR E ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE. DECISÃO 
REFORMADA. 1.A desconsideração da personalidade jurídica de Sociedade Anônima não pode atingir 
patrimônio pessoal de acionista minoritário, que não ocupa cargo de direção ou administração, e cuja 
participação em algumas assembleias limitou-se a deliberações concernentes a aspectos formais da 
sociedade. (TJDF. Agravo de Instrumento n. 0025266-37.2011.8.07.0000. Relator: Des. Getúlio de Moraes 
Oliveira, 4ª Turma Cível, julgado em 9/5/2012). 

283DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE 
EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS MINORITÁRIOS. Tratando-se de sociedade anônima, em que prevalece o caráter 
institucional, com menor liberdade de agir para os seus gestores, eventual responsabilidade de acionistas ou diretores 
deve ser examinada com maior cautela, não se admitindo a constrição patrimonial sobre bens de sócio acionista 
minoritário sem qualquer prova de gestão fraudulenta ou locupletação ilícita em detrimento do patrimônio social. 
Dou provimento ao Recurso do Executado. (TRT-1ª Região. Agravo de Petição n. 00.012.233.020.115.010.040. 
Relatora Des. Glaucia Zuccari Fernandes Braga, 2ª Turma, julgado em 31/1/2018). 

284TRT-2ª Região. Agravo de Petição n. 2.180.007.020.055.020. Relator: Des. Marcelo Freire Gonçalves, 12ª 
Turma, julgado em 16/5/2013.  

285Nesse sentido: “Destaco, novamente, que, ao contrário do que acontece com as empresas de responsabilidade 
limitada, em que, ‘para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os 
sócios da sociedade limitada’, de modo que ‘todos serão alcançados pela referida desconsideração’ (REsp 
1.250.582/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016), a desconsideração da 
personalidade jurídica da sociedade anônima não afeta aqueles que não participaram da conduta abusiva e 
fraudulenta, em razão de exercício de cargo de administração da empresa ou por ser acionista majoritário.” (STJ. 
Agravo Interno no AREsp 46.835/SP. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 5/11/2019).  

286ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário (abuso das posições subjetivas 
minoritárias). 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. p. 311-312. 
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Na verdade, essa aplicação desmedida concede um escudo para que acionistas 

minoritários, que podem ter tanta participação no funcionamento fraudulento da sociedade 

anônima de pessoas quanto aqueles que integram sociedades de pessoas sob a forma limitada, 

se beneficiem às custas do credor fraudado. Por isso, melhor seria a análise em concreto do 

funcionamento de cada sociedade, para firmar se tratar de uma sociedade aberta ou fechada, 

com predominância de elementos personalistas ou capitalistas, e, a partir do funcionamento 

concreto da sociedade, proceder ao enquadramento de cada sócio.  

Nesse ponto, a jurisprudência peca em razão de indevida generalização. É curioso anotar 

que essa dicotomia entre sociedades anônimas v. sociedades limitadas há muito tempo foi 

superada quando outros temas foram enfrentados. É o caso do direito de retirada imotivada do 

acionista, que, nas sociedades anônimas de pessoas, está muito mais próximo do regramento da 

sociedade limitada (em geral, sociedade de pessoas) do que das disposições da Lei da Sociedade 

por Ações287. Espero que, em tema de desconsideração, a jurisprudência evolua em sentido 

similar, permitindo a responsabilização dos acionistas minoritários de sociedades em que 

preponderem elementos personalistas. 

A prevalecer a dicotomia aberta v. fechada, não se vê razões para exclusão, a priori, da 

possibilidade de sujeição de acionista minoritário em companhia aberta, ainda que essa situação 

seja extremamente excepcional. Com efeito, em razão dos costumes comerciais, é amplamente 

aceita uma conduta omissiva do acionista minoritário, baseada no critério da ignorância 

racional288. A excepcionalidade289 de sua responsabilização ainda é reforçada pela importância 

 
287Apesar da inexistência de previsão legal a respeito do direito de retirada imotivada à acionista integrante de 

sociedade anônima fechada, o STJ assegura esse direito quando se trata de “sociedade anônima de pessoas”. 
Por todos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. 
PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. TRIBUNAL LOCAL CONCLUIU PELA LEGITIMIDADE DOS 
SÓCIOS DISSIDENTES PARA PROMOVER A AÇÃO. [...] SOCIEDADE ANÔNIMA DE CUNHO 
FAMILIAR. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE POR QUEBRA DA AFFECTTIO SOCIETATIS E DA 
CONFIANÇA ENTRE OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO 
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 4. ‘A 
jurisprudência do STJ reconheceu a possibilidade jurídica da dissolução parcial de sociedade anônima fechada, 
em que prepondere o liame subjetivo entre os sócios, ao fundamento de quebra da affectio societatis’ (REsp 
1.400.264/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017). 5. Agravo interno 
provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ. Agravo Interno no AREsp 
1.539.920/RS. Relator: Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 18/5/2020). 

288No âmbito doutrinário, além de enfatizar a importância da manutenção da limitação de responsabilidade nas 
sociedades abertas para o bom funcionamento do mercado, BRUNO MEYERHOF SALAMA noticia a proposição 
de uma tese acadêmica estrangeira e isolada, formulada, em 1991, por HENRY HANSMANN e REINIER 
KRAAKMAN, que propôs a responsabilidade objetiva dos acionistas no caso específico de danos causados a 
vítimas de ilícitos. O autor não vê ganhos econômicos na tese proposta, nem notícia de seu acolhimento em 
algum ordenamento jurídico. (SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: 
história, direito, economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 467-468). 

289Mesmo o critério do benefício deve ser colocado em xeque quando se trata de companhias abertas, pois pode 
conduzir à inconveniente expansão da responsabilidade em desfavor dos acionistas minoritários. De fato, pode 
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do acionista-investidor para o funcionamento do mercado. Mas, apesar de tudo isso, é preciso 

reconhecer que a realidade sempre pode surpreender ao jurista, criando situações improváveis 

e imprevistas, em que poderá surgir eventual má-fé na conduta do acionista, de sorte que não 

se pode excluir, em tese, a possibilidade de sujeição. 

De outro lado, em sentido contrário do que foi demonstrado no item 3.1.1, quando foram 

abordadas as sociedades fechadas, nas companhias abertas não é comum o envolvimento dos 

acionistas minoritários em fraudes patrimoniais290. Logo, não se pode cogitar de presunção de 

má-fé, nem inversão de ônus da prova em desfavor do acionista, mesmo porque, não é raro que 

ele se mantenha tão ou mais distante dos negócios sociais quanto os credores da companhia. 

Portanto, para o acionista minoritário, vale a regra geral de que a má-fé não se presume.  

Já o controlador, além de possuir poderes-deveres funcionais (art. 116 e 117 da LSA), 

assume os riscos decorrentes do abuso da personalidade jurídica de forma objetiva. Ou seja, 

quando provado o abuso da personalidade jurídica, terá responsabilidade pressuposta, nos 

termos expostos anteriormente (3.1.1). 

No âmbito da Teoria Menor, embora não tenham sido localizados julgamentos do STJ 

para tratar expressamente de sua forma de aplicação às companhias abertas, foi localizado 

acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, mantido pelo STJ em razão 

do não conhecimento do recurso especial291, que determinara a responsabilização do acionista 

controlador (PETROBRÁS GÁS S/A) de forma objetiva pela recuperação do dano ambiental 

causado pela sociedade cuja personalidade fora desconsiderada (INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA 

CATARINENSE S/A292).  

 
acontecer do acionista-minoritário de boa-fé (por isso, se entenda aquele acionista que age em conformidade 
com a conduta que dele é esperada, segundo a boa-fé) ter sido beneficiado, ainda que indiretamente, pela fraude 
(v.g. com a distribuição de lucros que não existiriam, aumento indevido de patrimônio da sociedade, valorização 
da participação societária, entre outros). Para o caso das sociedades abertas, existirão contundentes razões para 
fazer prevalecer a exceção de boa-fé, em prejuízo do credor, especialmente para a preservação do bom 
funcionamento mercado.  

290Nem mesmo o abuso da personalidade é comum (além do já citado estudo de SALAMA, noticiando a inocorrência 
de abuso em companhias: THOMPSON, Robert B. Piercing the corporate veil: an empirical study. Cornell Law 
Review, v. 76, p. 1047, jul. 1991).  

291STJ. Agravo Interno no AREsp n. 901.743/SC. Relatora: Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, julgado em 
6/3/2018.  

292O inteiro teor do acórdão está disponível a partir da página 729 dos autos virtuais no SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA e diz respeito ao Agravo de Instrumento n. 2.013.069.897-7, da Primeira Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relatado pelo Des. Paulo Ricardo Bruschi, julgado em 30/6/2015. Na 
parte que interessa, eis a ementa: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. VAZAMENTO DE LIXO TÓXICO DERIVADO DA PRODUÇÃO DE ÁCIDOS 
SULFÚRICO E FOSFÓRICO. PREFACIAL DE INCOMPETÊNCIA. REGIÃO DO PORTO DE IMBITUBA. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO MANIFESTADA EXPRESSAMENTE POR PETIÇÃO NOS 
AUTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
QUE SE IMPÕE [...] ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 
SOLIDÁRIA DE TODOS AQUELES QUE CONTRIBUÍRAM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PARA A 
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Diante do exposto, propõe-se que não deve existir presunção de culpa em desfavor dos 

acionistas minoritários de companhias fechadas e persiste a responsabilidade pressuposta do 

controlador tanto nos casos de abuso da personalidade jurídica como de aplicação da Teoria Menor.  

 

4.3 Grupos de sociedades  
 

Desconsiderada a personalidade jurídica de uma sociedade integrante de grupo 

econômico, seja pela Teoria Maior ou pela Teoria Menor, os patrimônios das demais sociedades 

integrantes do grupo, mesmo daquelas que não exercem controle sobre outras sociedades293, 

poderão responder pela dívida294. 

Muito do que se afirmou para os aspectos subjetivos da desconsideração em sociedades 

fechadas (item 3.1) deve ser aplicado aos efeitos subjetivos da desconsideração em casos de 

grupos de sociedades. Também aqui há uma tendência de expansão da desconsideração, uma 

dificuldade muito grande do credor em demonstrar a efetiva estrutura do grupo e os atos 

fraudulentos praticados, decorrente geralmente do emprego de mecanismos de fuga de 

 
OCORRÊNCIA DO DANO AO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A INTEGRAL 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. INCLUSÃO DA ACIONISTA CONTROLADORA NA LIDE COMO 
LITISCONSORTE PASSIVO. PRELIMINAR CORRETAMENTE AFASTADA.” 

293No sentido de responsabilizar umas das sociedades de grupo econômico que não a controladora: “AGRAVO 
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE 
TÍTULO CAMBIAL QUITADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 
ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO 
INCIDENTAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA ON LINE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM. EMPRESA DIVERSA DA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO MERAMENTE FORMAL. 
CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL DE NOVAÇÃO DA DIVIDA 
EXECUTADA (ARTS. 360, I, DO CCB E ART. 568, I, do CPC/1973). AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. AFASTAMENTO. 
INVIABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC/1973. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 5. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
justiça firmou o entendimento de que: ‘Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é 
possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive 
em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.’ (AgRg no AREsp 441.465/PR. Relator: Ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 18/6/2015). 6. Assim, a possibilidade de constrição de bens 
da titularidade da empresa agravante para viabilizar o pagamento do débito exequendo encontra amparo na 
aplicação, in casu, do instituto da desconsideração incidental da personalidade jurídica, no bojo do cumprimento 
de sentença, nos termos do art. 50 do CCB, e não nos artigos do Código Civil que tratam da hipótese de 
responsabilidade da controladora pelo passivo da sociedade coligada, no curso do exercício regular de suas 
atividades.” (STJ. Agravo Interno no REsp n. 1.298.376/PB. Relator: Ministro Lázaro Guimarães 
[Desembargador convocado do TRF 5ª Região], 4ª Turma, julgado em 30/8/2018). 

294O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA manteve acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA em que se 
afirmou que a desconsideração é cabível para atingir “outras pessoas jurídicas componentes do mesmo 
agrupamento empresarial”. (STJ. Agravo Interno no AREsp n. 1.270.256/SC. Relator: Ministro Raul Araújo, 
4ª Turma, julgado em 27/11/2018). 
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responsabilidade mais sofisticados do que aqueles que costumam estar presentes em sociedades 

isoladas.  

Logo, o regime deve ser semelhante. A sociedade controladora e o seu controlador terão 

responsabilidade objetiva pelo abuso ocorrido no seio do grupo. Essas desconsiderações podem 

ser sucessivas ou mesmo per saltum295. As demais sociedades integrantes do grupo e seus sócios 

poderão ser atingidas, inclusive com a presunção de responsabilidade pelo prejuízo decorrente 

do abuso296. Porém, enquanto não existir uma lei que determine a responsabilidade subsidiária 

ou solidária para todas as sociedades integrantes do grupo econômico, elas e seus sócios 

poderão se valer da exceção de boa-fé, desde que desconstituam a relativa presunção de 

responsabilidade.  

Em suma, na desconsideração de sociedades integrantes de grupos societários, todas as 

sociedades pertencentes ao grupo poderão ser responsabilizadas, sendo que o controlador 

responderá de forma objetiva, ao passo que as demais sociedades deverão provar sua boa-fé 

para impedir sua sujeição.  

 

 

 

 

 

 

 
295BIANQUI exemplifica esses institutos com a hipótese da sociedade A ser devedora e controlada pela sociedade 

B, que, por sua vez, é controlada pela sociedade C, cuja maioria do capital social pertence à pessoa natural D. 
Assim, poderiam ocorrer sucessivas desconsiderações, de controlador em controlador, ou, para se chegar ao 
topo da estrutura de forma direta, seria aplicada a desconsideração per saltum. (BIANQUI, Pedro Henrique 
Torres. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 62-63). 

296Em sentido contrário, parecer do professor GUSTAVO TEPEDINO entende que a responsabilização dependeria “da 
demonstração de ato fraudulento ou esvaziamento patrimonial praticado pela empresa que se pretende atingir” 
(TEPEDINO, Gustavo. Novas fronteiras do direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. v. 1, p. 168. 
Soluções práticas de direito: pareceres). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir das reflexões teóricas e práticas desenvolvidas durante o trabalho, foram 

alcançadas as seguintes conclusões:  

(a) a desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilidade é técnica 

de combate à fraude patrimonial;  

(b)  em relação aos limites subjetivos da desconsideração para fins de responsabilidade:  

(b.1) o princípio da boa-fé objetiva é o critério norteador que deve definir quais 

sócios serão atingidos pela desconsideração para fins de responsabilidade;  

 (b.2) a boa-fé do sócio impede que a desconsideração produza efeitos contra o seu 

patrimônio;  

(b.3) para definir se o sócio agiu com boa-fé ou má-fé, o órgão judicial deve analisar 

a conduta (individual) de cada sócio e considerar as particularidades de cada 

caso concreto à luz da boa-fé objetiva, a fim de aferir qual era a conduta 

socialmente esperada do sócio diante da situação concreta (standard 

comportamental); para isso devem ser considerados o tipo da sociedade, em 

abstrato e em concreto, do abuso cometido, as características do sócio, a fim de 

decidir se o sócio sabia, deveria saber, participou ou se beneficiou do ilícito 

cometido por meio da personalidade jurídica; 

(b.4) as sociedades limitadas e as sociedades fechadas estão mais sujeitas à 

desconsideração do que as sociedades abertas;  

(b.5) os sócios minoritários de sociedades em que preponderam elementos 

personalistas estão mais expostos à desconsideração do que sócios de 

sociedades em que preponderam elementos capitalistas;  

(c) a exceção de boa-fé do sócio encontra limites no ordenamento jurídico (vide Quadro 

4):  

(c.1) a exceção de boa-fé é incompatível com a posição de controlador, tanto em 
sociedades fechadas, abertas e grupos de sociedades;  

(c.2) em sociedades fechadas, milita a presunção de má-fé contra o sócio 
minoritário e não controlador;  

(c.3) em sociedades abertas, pela jurisprudência corrente, o sócio minoritário e não 
controlador não poderá ser atingido; sendo defendida a modificação do 
entendimento para que exista (c.3.1) a distinção entre sociedades fechadas e 
abertas; (c.3.2) a possibilidade de responsabilização do acionista minoritário 
de sociedades anônimas fechadas, com presunção de má-fé, em semelhança 
ao tratamento das sociedades limitadas fechadas; (c.3.3) a possibilidade, em 
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tese, de responsabilização do acionista minoritário de forma excepcional, 
somente nos casos em que o credor demonstrar sua má-fé, pois, em 
sociedades de capitais, milita a presunção judicial de boa-fé do acionista 
minoritário.  

Quadro 4 – Resumo das conclusões 

Tipo de sócio Tipo de 
sociedade Teoria Responsabilidade e boa-fé 

Quotista 
controlador 

Sociedades 
fechadas 

Teoria 
Menor e 
Maior 

Responsabilidade pressuposta, incompatível com 
exceção de boa-fé 

Acionista 
controlador  

Companhia 
aberta 

Teoria Maior 
e Menor 

Responsabilidade pressuposta, incompatível com 
exceção de boa-fé 

Quotista 
minoritário 

Sociedade 
limitada 
fechada 

Teoria Maior 
e Menor 

Responsabilidade subjetiva com presunção de má-fé, 
passível de afastamento pela prova da boa-fé 

Acionista 
minoritário 

Sociedade 
anônima 
fechada  

Teoria Maior 
e Menor 

Sem responsabilidade (jurisprudência).  
Sugestionada a alteração do entendimento para 
aplicação do regime da sociedade limitada fechada 
(presunção de má-fé)  

Acionista 
minoritário 

Sociedade 
anônima 
aberta  

Teoria Maior 
e Menor 

Sem responsabilidade (jurisprudência).  
Sugestionada a alteração do entendimento para 
responsabilidade subjetiva sem presunção de má-fé. 

Grupos de 
sociedades   Teoria Maior 

e Menor 

Responsabilidade pressuposta do controlador e 
presunção relativa de má-fé para as demais pessoas 
jurídicas integrantes do grupo  

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE 1 – REFINAMENTO DO TEMA: JUSTIFICATIVA DO RECORTE 
TEMÁTICO E BREVE EXAME DE CATEGORIAS JURÍDICAS AFINS 

 

O objeto do estudo é a análise do alcance subjetivo da desconsideração para fins de 

responsabilidade patrimonial nos casos em que a limitação de responsabilidade é utilizada para 

fraude patrimonial, isto é, para violação às regras de responsabilidade patrimonial297. O 

trabalho busca identificar critérios para definição de quais são os sócios suscetíveis de 

responsabilização nessa hipótese específica de estudo.  

O recorte temático fica melhor definido quando são visitadas categorias jurídicas que 

podem, por sua natureza jurídica, forma de abordagem teórica ou mesmo aplicação prática, se 

aproximar do objeto de estudo; mas, que, em rigor, merecem critérios próprios para definição 

do seu alcance subjetivo. O objetivo deste apêndice é detalhar, ora sob o aspecto positivo, ora 

negativo, o tema escolhido e, quando pertinente, apontar as razões dos recortes realizados. 

Desse modo, serão feitas anotações a respeito das categorias afins, que, sem olvidar dos pontos 

de contato entre elas, buscam enfatizar as diferenças e suas repercussões sobre o objeto do 

estudo (alcance subjetivo da desconsideração), a fim de melhor orientar sobre o recorte proposto 

e sua justificativa.  

 

1. Categorias que não tratam de desconsideração da personalidade jurídica para fins de 
responsabilidade patrimonial (objeto do estudo) 

 

1.1 Obrigações pessoais dos sócios, administradores e responsabilidade civil  
 

O sócio pode ser sancionado pelo descumprimento dos deveres decorrentes de seu status 

perante a sociedade, os demais sócios e terceiros. Além do dever principal de contribuição para 

o capital social298, o sócio está sujeito ao dever de lealdade299 e de reparação dos prejuízos 

decorrentes de atos ilícitos que praticar (típico caso de responsabilidade civil). São obrigações 

pessoais do sócio300. Não se confundem com a desconsideração estudada301.  

 
297Artigos 391 do CC e 789 do CPC. 
298Artigos 1.004 do CC e artigos 106 e 107 da LSA. 
299BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 39. 
300Nesse sentido: GONÇALVES NETO, Assis Alfredo. Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 

do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 382.  
301Artigos 1.080 do CC e 115 da LSA. Conforme o ENUNCIADO 229 da III Jornada de Direito Civil, a aplicação do 

artigo 1.080 “torna desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, por não constituir a autonomia 
patrimonial da pessoa jurídica escudo para responsabilização pessoal e direta”.   
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O legislador302 ainda tratou de proteger a sociedade contra abusos e irregularidades de 

seus administradores, assegurando à sociedade direito de reparação pelos prejuízos decorrentes 

de atos ilícitos cometidos por eles. Até o advento da Lei 14.195/2021, em algumas situações, 

que eram previstas no parágrafo único do art. 1.015 do CC303, os atos irregulares dos 

administradores sequer obrigariam a sociedade304. Contudo, a proteção dispensada ao ente 

societário pela teoria ultra vires paulatinamente305 perdeu força, à medida que a jurisprudência 

caminhou para a tutela ao terceiro de boa-fé por meio da teoria da aparência306.  Por fim, o 

STJ307 consolidou que a sociedade também responderá pelo ato irregular praticado, ainda que 

lhe assista direito de regresso, sendo que a celeuma foi encerrada pelo advento da Lei 

14.195/2021.  

Em que pese o enfraquecimento da teoria ultra vires308, os administradores permanecem 

suscetíveis à responsabilidade civil extracontratual em razão de atos praticados e que causem 

 
302A respeito: artigos 1.011, 1.012, 1.013, § 2º, 1.015, 1.016, 1.117, 1.158, § 3º do CC e 153, 154, 155, 156, 157 e 

158 da LSA. 
303Art. 1.015. Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se 

ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses: I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no 
registro próprio da sociedade; II - provando-se que era conhecida do terceiro; III - tratando-se de operação 
evidentemente estranha aos negócios da sociedade. 

304PRADO, Roberta Nioac; DONAGGIO, Angela Rita. Responsabilidade pessoal dos administradores e sócios 
por atos praticados em nome da sociedade e desconsideração da personalidade jurídica. Revista de Direito GV, 
São Paulo, v. 3, n. 5, p. 78-79, jan./jun. 2007. Na jurisprudência: “AÇÃO MONITÓRIA Cheque Alegação de 
que o negócio jurídico pago com as cártulas extrapola o objeto social da empresa sacadora. Ocorrência. 
Aplicação da ultra vires doctrine, prevista no art. 1.015, parágrafo único, III do CC. [...] Não havendo como 
conceber que o negócio jurídico contraído com a clínica tenha sido em favor do posto de gasolina, é de rigor a 
aplicação da teoria ultra vires societatis prevista no art. 1.015, § único, III do CC para afastar a responsabilidade 
da apelante no pagamento do débito representado pelos títulos, devendo a credora se voltar unicamente contra 
o sócio que as emitiu em patente irregularidade, único responsável pelo pagamento. Precedentes do C. STJ. 
[...]” (TJSP. Apelação Cível 0015044-98.2009.8.26.0566. Relator: Des. Pedro Ablas, 14ª Câmara de Direito 
Privado, julgado em 19/9/2012).  

305Para a evolução histórica dos debates sobre a vinculação da sociedade aos atos irregulares praticados pelos 
gerentes: LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 199. p. 358-376. 

306STJ. Recurso Especial n. 448.471/MG. Relator: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/3/2003. 
Ainda o ENUNCIADO 11 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Sobre a 
teoria da aparência em contraste com a teoria ultra vires: “Note-se que a teoria ultra vires societatis não serve 
para excluir o sócio das obrigações da sociedade. Antes, tem como finalidade proteger a sociedade de 
compromissos estranhos à empresa, a fim de que o agente societário responda pessoalmente pelas obrigações 
que assumiu. Logo, enquanto a desconsideração busca sujeitar o patrimônio do sócio à satisfação de obrigação 
da sociedade, a doutrina do ultra vires surge para isentar a sociedade de obrigações e, assim, imputá-las a 
determinada pessoa física. Diametralmente oposta à teoria ultra vires é a teoria da aparência, que protege o 
terceiro de boa-fé que contrata com a sociedade, privilegiando a forma ou a aparência do negócio, ainda que 
realizado com excesso de poderes pelo administrador. É muito comum confundir a desconsideração com a 
teoria da aparência, aplicada no direito civil quando o sócio ou administrador, contraindo uma obrigação para 
si, cria a aparência de estar negociando pela sociedade. Nos litígios envolvendo questões de direito civil e 
comercial, as duas teorias aparecem frequentemente contrapostas nas teses das partes.” (CHAMBERLAIN, 
Hector Cavalcanti. O incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica: atualização da 
disregard doctrine na perspectiva da responsabilidade patrimonial e reflexos no processo civil brasileiro. 
Londrina, PR: Thoth, 2021. Edição do Kindle, posição 1181).  

307STJ.Recurso Especial n. 448.471/MG. Relator: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/3/2003.  
308No sentido de (des)vinculação da sociedade quanto aos atos praticados pelo administrador.  
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prejuízos injustos e diretos contra “a pessoa jurídica, os sócios, empregados, os credores, os 

consumidores e todos os demais terceiros”309.  

Até aqui se tratou de institutos ligados à responsabilidade civil. Ainda que a 

desconsideração possa ser informada por princípios ou técnicas desenvolvidas para aplicação 

na responsabilidade civil310, são categorias distintas311 (STJ312). Segundo ROBERTA DIAS 

TARPINIAN DE CASTRO, o sentido de responsabilidade empregado no Código Civil (dever) não 

se confunde com o sentido de responsabilidade patrimonial empregado no Código de Processo 

 
309FRAZÃO, Ana. Responsabilidade civil dos administradores de sociedades limitadas. In: AZEVEDO, Luís 

André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (org.). Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: 
Quartier, 2013. p. 170.  

310Dentre as técnicas desenvolvidas para a responsabilidade civil que podem ser observadas no tema estudado estão 
a teoria do risco, a consequente responsabilidade pressuposta, o emprego de presunções a partir de determinadas 
circunstâncias e os padrões de conduta que podem ser projetados para os terceiros (má-fé v. boa-fé).  

311Em doutrina, RODRIGUES FILHO esclarece as diferenças entre a responsabilidade civil e a desconsideração, 
partindo, especialmente, da diferença entre os sujeitos passivos da primeira e da secunda. Além disso, informa 
que o caso típico de desconsideração repousa no esvaziamento (fraudulento) do patrimônio da sociedade, com 
prejuízo indireto a terceiros, os credores sociais, tendo em vista a frustração da sua garantia. (RODRIGUES 
FILHO, Otávio Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com o Código de 
Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 108). Com relação à conduta, no mais das vezes, a 
desconsideração está fundada em uma atividade e não em ato ilícito, como propugnam os artigos 186 e 927 do 
CC, sendo que para a primeira é dispensável o elemento volitivo. A diferença entre o dano da responsabilidade 
civil e o dano pauliano é explicada por CAHALI ao tratar da fraude patrimonial: “o dano que autoriza a 
propositura da ação revocatória não pode ser confundido com o dano que dá causa à ação de indenização por 
ato ilícito do art. 186 do CC. Assim, o elemento objetivo da revocatória deve ser entendido como o risco de 
dano, e desse modo, como simples possibilidade de que a atuação coativa do direito do credor se exponha ao 
perigo de ser total ou parcialmente frustrada. O dano, portanto, que o credor pretende evitar com o exercício da 
pauliana não será, enfim, atual e concreto, mas futuro e eventual [...] caracteriza-se o prejuízo mais exatamente 
em função da lesão, causado pelo ato impugnado, da garantia representada para o credor sobre os bens do 
devedor: a revocatória não traz em si a satisfação do credor, mas apenas represtinação da garantia representada 
pelos bens do devedor. Resulta daí que se considera como seu pressuposto, sob o aspecto objetivo, a lesão da 
garantia, e não a impossibilidade da execução forçada.” (CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores: 
fraude contra credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal, fraude à 
execução penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 133-134). Sob o aspecto processual, somente 
o responsável patrimonial pode ser atingido diretamente in executivis, ao passo que, mesmo nos casos de 
responsabilidade patrimonial solidária por fato de outrem, isso não é possível (MELLO, Rogério Licastro 
Torres de. O responsável executivo secundário. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 181).  

312DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS 
DE SUA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. A CONSTRIÇÃO DOS BENS DO ADMINISTRADOR É 
POSSÍVEL QUANDO ESTE SE BENEFICIA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - A 
desconsideração não é regra de responsabilidade civil, não depende de prova da culpa, deve ser reconhecida 
nos autos da execução, individual ou coletiva, e, por fim, atinge aqueles indivíduos que foram efetivamente 
beneficiados com o abuso da personalidade jurídica, sejam eles sócios ou meramente administradores. [...] - A 
responsabilidade do administrador sob a Lei 6.024/74 não se confunde a desconsideração da personalidade 
jurídica. A desconsideração exige benefício daquele que será chamado a responder. A responsabilidade, ao 
contrário, não exige este benefício, mas culpa. Desta forma, o administrador que tenha contribuído 
culposamente, de forma ilícita, para lesar a coletividade de credores de uma instituição financeira, sem auferir 
benefício pessoal, sujeita-se à ação do art. 46, Lei 6.024/74, mas não pode ser atingido propriamente pela 
desconsideração da personalidade jurídica. Recurso Especial provido. (STJ. Recurso Especial n. 1.036.398/RS. 
Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 16/12/2008). 
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Civil (consequência de dever não cumprido).O fundamento da responsabilidade não está na 

relação entre o sócio e o credor, mas sim no seu modo de relação com a sociedade313.  

No mesmo sentido, CHAMBERLAIN defende que nos casos em que são aplicadas normas 

de imputação de obrigação ou responsabilidade aos sócios e administradores, existe uma 

“relação jurídica material do sócio com o credor”. Por sua vez, quando se trata de 

desconsideração para fins de responsabilidade, deve existir o inadimplemento de uma obrigação 

pertencente à sociedade e o que justifica a responsabilização do sócio é “a relação jurídica do 

sócio com a sociedade devedora”314. 

Diante disso, é natural que os critérios propostos ao longo do trabalho não sirvam à 

aplicação dessas outras figuras relacionadas à responsabilidade pessoal dos sócios e 

administradores.   

Também é comum se confundir o art. 135 do CTN com desconsideração da 

personalidade jurídica. Convém apontar que o CTN não menciona de forma expressa a teoria 

da desconsideração315. A leitura atenta do dispositivo – muitas vezes esquecida – revela que o 

tipo legal trata da teoria ultra vires316 e sua relação (em causalidade) com o surgimento de 

obrigações tributárias. Para OKSANDRO GONÇALVES, como o nascimento da obrigação 

tributária deve decorrer do ilícito, a imputação deveria ocorrer para o agente do ato e não para 

a sociedade317. 

 
313CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes 

funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 142-146. A autora vislumbra 
uma aproximação teleológica entre a responsabilidade secundária e a responsabilidade civil indireta (por fato 
de outrem), na medida em que ambas as responsabilidades remetem à necessidade de ampliação da proteção às 
vítimas de danos injustos (Idem, p. 144).  

314CHAMBERLAIN, Hector Cavalcanti. O incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica: 
atualização da disregard doctrine na perspectiva da responsabilidade patrimonial e reflexos no processo civil 
brasileiro. Londrina, PR: Thoth, 2021. Edição do Kindle, posição 1159.  

315Parte da doutrina chega a sustentar que no direito tributário não se pode falar em teoria da desconsideração e na 
aplicação do artigo 50 do CC às obrigações fiscais (SILVA, Amadeu Braga Batista. Requisitos para a 
desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário brasileiro. Revista da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, ano 2, n. 3, p. 214, 2012; GONÇALVES, Oksandro. Desconsideração da personalidade 
jurídica. Curitiba: Juruá, 2004. p. 68). Mas não é essa a posição prevalecente em jurisprudência. Em doutrina, 
sustentando que o artigo 135 trata de desconsideração: FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária 
e o código civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005. p. 23. Os limites do trabalho impedem o aprofundamento 
desse tema e da SÚMULA 435 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A esse respeito, é persuasiva a descrição da 
chantagem judicial que tem sido feita com o contribuinte em: SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da 
responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 179-189. 

316Nesse sentido: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 
628; JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição passiva tributária. Belém: CEJUP, 1986. p. 324-327; PAULSEN, 
Leandro. Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 11. ed. Porto 
Alegre: ESMAFE, 2009. p. 974 

317GONÇALVES, Oksandro. Desconsideração da personalidade jurídica. Curitiba: Juruá, 2004. p. 72. 
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A confusão aumenta em razão da SÚMULA 435 do STJ318. Muitos julgados consideram 

que a dissolução irregular da empresa seria presunção de abuso da personalidade jurídica319. 

Todavia, os precedentes que deram origem ao verbete320 revelam se tratar de (questionável) 

presunção de infração à lei pelo gestor321 que deixa de comunicar o encerramento da 

empresa322. Ou seja, não se trata de abuso da personalidade jurídica. Assim, a aplicação do 

verbete autorizaria o redirecionamento da execução fiscal somente ao gestor e não a 

desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios.  

Portanto, existem muitas normas que atribuem limites à conduta dos sócios e dos 

administradores, mas que não se confundem com a teoria desconsideração.  

 

1.2 A desconsideração estudada conforme diferentes classificações  
 

1.2.1 Resultados aplicativos e direção de aplicação 
 

Na obra de CALIXTO SALOMÃO é encontrada uma das principais classificações do 

fenômeno da desconsideração. Para o professor, a ineficácia da personalidade tem como efeito 

a imputação de certa norma, dever ou obrigação à pessoa diversa de seu destinatário normal323. 

A partir dos “resultados aplicativos”, o professor identifica: (a) desconsideração atributiva; (b) 

desconsideração para fins de responsabilidade; (c) desconsideração em sentido inverso; (d) 

desconsideração em benefício do sócio.  

 
318SÚMULA 435-STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio 

fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 
sócio-gerente. 

319 SALAMA sintetiza o efeito prático dessa equivocada aplicação: “a responsabilidade do sócio-gerente é limitada 
na vida da empresa, e ilimitada na morte” (SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada 
no Brasil: história, direito, economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 446). 

320Conferir os precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que deram origem à SÚMULA 435: Embargos de 
Divergência no Recurso Especial 716.412/PR. Relator: Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 
12/9/2007; Recurso Especial 980.150/SP. Relator: Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz convocado do TRF 
1ª Região), 2ª Turma, julgado em 22/4/2008; Recurso Especial n. 1.017.732/RS. Relatora: Ministra Eliana 
Calmon, 2ª Turma, julgado em 25/3/2008.  

321Os sócios desprovidos de gerência estariam imunes ao redirecionamento. Nem sempre isso é observado. Muito 
antes da edição da SÚMULA 435 do STJ, a doutrina alertava para os excessos pretorianos: “Exemplo comum é 
o encerramento da empresa sem que se dissolva regularmente a sociedade. Os gerentes, porque obraram contra 
legem, continuam responsáveis, solidária e ilimitadamente, pelas dívidas sociais. Essa responsabilidade, é 
oportuno frisar, somente pode alcançar os sócios que eram gerentes, não os sócios não gerentes, já que, 
notadamente em execuções fiscais, vem ocorrendo uma indevida extensão de responsabilidade a estes últimos.” 
(LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 356). 

322Com isso, a jurisprudência permite a aplicação do art. 135 do CTN, mesmo sem a presença da relação de 
causalidade entre a infração da lei e o nascimento da obrigação tributária, prevista no tipo legal. 

323SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 244-251. 
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Na desconsideração atributiva, a teoria é aplicada para permitir a “aplicação de certas 

normas de forma coerente com o escopo do legislador”. Atribuem-se características pessoais 

do sócio à sociedade324. Ao cabo, a teoria serve para aplicação eficiente da norma jurídica cuja 

eficácia busca ser fraudada por meio da personalidade jurídica ou alguns de seus atributos.  

São muitos os casos de desconsideração atributiva. Na introdução, fizemos referência 

desde casos do direito privado de atribuição de características da sociedade ao cônjuge que se 

divorcia325, ao devedor de alimentos326 até à defesa da ordem econômica327, combate à fraude 

de licitações e combate à corrupção328. A própria história da desconsideração está ligada à sua 

aplicação próxima da forma atributiva (caso Bank of United States v. Deveaux) para definição 

de competência da jurisdição.  

Se uma das premissas adotadas no trabalho é que a desconsideração é um fenômeno 

plural, que não merece tratamento unitário – essa é inclusive uma das críticas à lei vigente, que 

pretende resolver variadas situações de forma uniforme – não faria sentido tratar os critérios 

para definição do alcance subjetivo da desconsideração atributiva, que pode ocorrer até mesmo 

em benefício do sócio, da mesma forma como são tratados os da desconsideração para fins de 

responsabilidade patrimonial, que depende da fraude.  

A desconsideração para fins de responsabilidade patrimonial foi amplamente estudada 

ao longo do trabalho no sentido de lhe dar a qualificação de técnica destinada à preservação da 

regra de responsabilidade patrimonial. Segundo o entendimento majoritário, analisado ao longo 

do texto, o sócio responde, com seu patrimônio, por uma dívida da sociedade. Esse é o objeto 

de estudo.  

A desconsideração em sentido inverso ou simplesmente desconsideração inversa 

guarda relação com uma outra classificação proposta pela doutrina, qual seja, em relação à 

direção de aplicação da teoria (ROBERTA DIAS329). Na desconsideração direta, o credor da 

 
324BIANQUI, Pedro Henrique Torres. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 53. Também essa desconsideração pode ser aplicada em sentido inverso.  
325TJRS. Apelação Cível n. 70.057.796.534. Relator: Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, 8ª Câmara Cível, julgado 

em 13/3/2014. 
326Antes mesmo da positivação do artigo 50 do CC: TJRS. Apelação Cível n. 590.092.128. Relator: Des. Clarindo 

Favretto, 8ª Câmara Cível, julgado em 4/4/1991. 
327Art. 34 da Lei 12.529/2011. 
328Art. 19, inciso III da Lei 12.846/2013. 
329 “Para falar em direção, primeiramente precisamos definir um ponto de partida, e este ponto sempre será a pessoa 

jurídica. Quando partimos da pessoa jurídica inadimplente para atingir patrimônio de seus membros, há 
desconsideração direta da personalidade jurídica, mas se o caminho é inverso, em que o devedor é membro de 
alguma pessoa jurídica, e se almeja atingir bens da pessoa jurídica da qual faz parte, dizemos que a 
desconsideração é inversa. O importante é termos em mente que dizer que a desconsideração da personalidade 
jurídica é direta ou inversa não se refere com quem pratica o abuso, mas com quem era a relação de direito 
material [...]” (CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica: as diferentes funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 89).  
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sociedade parte de sua relação material com a sociedade para atingir o patrimônio do sócio, ao 

passo que, na direção inversa, o ponto de partida é a relação de direito material com o sócio 

para serem alcançados os bens da sociedade330.  

CALIXTO SALOMÃO aponta que a desconsideração inversa pode merecer um tratamento 

jurídico distinto331 e ROBERTA DIAS afirma, específica e expressamente, que os critérios para 

definição do alcance subjetivo da desconsideração inversa devem ser diferentes daqueles que 

orientam a aplicação da desconsideração direta332. Por essa razão, a fim de permitir o almejado 

aprofundamento dos pontos de controvérsia sobre o objeto do estudo, a desconsideração inversa 

não foi abrangida no recorte temático.  

Por fim, a desconsideração pode atuar em benefício do sócio333, sendo que a doutrina334 

usualmente indica a SÚMULA 486 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL335 como exemplo de atuação 

da desconsideração em favor do sócio. Por não envolver uma situação de fraude patrimonial, 

os critérios propostos ao longo do estudo não se prestam ao tratamento da hipótese.  

 
330A jurisprudência reconhece a desconsideração inversa, inclusive para casos de responsabilidade patrimonial: 

“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 atendidos os pressupostos específicos 
relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos 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.” (STJ. Recurso Especial n. 
948.117/MS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 22/6/2010). Interessante notar que na 
doutrina estrangeira há posição de que os objetivos da desconsideração inversa, ao menos para fins de 
responsabilidade patrimonial, poderiam ser alcançados por outros meios, como a penhora de quotas sociais: 
MÁCULUS, Alex. Desestimación activa inversa de la personalidad jurídica - ¿Es realmente una posibilidad 
bajo el art. 54, último parágrafo, de la ley n. 19.550? Revista Argentina de Derecho Societario, 10 jul. 2013. 
Disponível em: 
https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1760/Desestimaci%c3%b3n%20activa%20inversa%20d
e%20la%20personalidad%20jur%c3%addica.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 jan. 2022. Entre nós: SILVA, 
Alexandre Couto. Desconsideração da personalidade jurídica: limites para sua aplicação. Revista dos Tribunais, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 780, p. 47-58, out. 2000.  

331SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 247. 
332CASTRO, Roberta Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes 

funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 92.  
333COMPARATO, Fábio Konder. O poder controle nas sociedades anônimas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1977. p. 274. 
334BIANQUI, Pedro Henrique Torres. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 53; SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
p. 249. 

335SÚMULA 486-STF: Admite-se a retomada para sociedade da qual o locador, ou seu cônjuge, seja sócio, com 
participação predominante no capital social. 
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Com isso, pretende-se deixar melhor definido o objeto do estudo: a desconsideração 

para fins de responsabilidade patrimonial em sentido direto.  

 

1.2.2 Pressupostos de aplicação: Teoria Menor e Teoria Maior  
 

No âmbito do direito privado, coexistem duas espécies de desconsideração, segundo os 

pressupostos de aplicação: a Teoria Maior e Teoria Menor. O artigo 50 do Código Civil prevê 

o abuso da personalidade jurídica como pressuposto da desconsideração (Teoria Maior). Por 

sua vez, o artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor336 descreveu várias 

circunstâncias, que não se confundem com abuso da personalidade, como pressupostos 

suficientes para desconsideração, por exemplo, a prática de atos ultra vires337. Além disso, a 

interpretação jurisprudencial do §5º338 tem indicado a dispensa do abuso da personalidade 

jurídica para responsabilização dos sócios; basta a insolvência da sociedade (Teoria Menor339).  

As diferenças entre os pressupostos de desconsideração previstas no Código Civil e no 

Código de Defesa do Consumidor tornam aconselhável o recorte temático, pois os critérios 

propostos para o primeiro tipo podem se mostrar insuficientes para o segundo, especialmente 

quanto à abrangência em relação aos administradores (por exemplo, na hipótese da prática de 

atos ultra vires340).  

Com relação ao sócio especificamente (objeto de estudo), ao início da pesquisa, 

acreditava-se que a Teoria Menor acarretaria uma expansão subjetiva da desconsideração, pois 

a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a conduta dos sócios, mesmo do 

controlador probo, é irrelevante para aplicação da Teoria Menor341. Porém, a recente 

 
336Art. 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. 

337Criticando a inclusão, por exemplo, dos atos ultra vires como hipótese de desconsideração: BRUSCHI, Gilberto 
Gomes. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 116. 

338§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

339Nesse momento, não se pretende questionar se é acertada e benéfica a utilização da Teoria Menor da 
desconsideração. A respeito da alocação de riscos por meio da personalidade, com a análise crítica do sistema 
vigente no Brasil e propositura de novos modelos para equalização dos riscos de forma mais justa e eficiente, 
pode ser consultada a obra citada de BRUNO MEYERHOF SALAMA e ainda as críticas lançadas por MÁRCIO TADEU 
GUIMARÃES NUNES, por exemplo na nota de rodapé 788 de sua obra: NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. 
Desconstruindo a desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 364.  

340Segundo o Código Civil, os atos ultra vires determinam a responsabilidade (civil) dos administradores e, em 
razão da revogação do art. 1.015, parágrafo único, CC, obrigam a sociedade, mas não os sócios, por não se 
tratar de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Já no Código de Defesa do Consumidor, por se 
tratar de desconsideração, em tese, os sócios poderiam ser atingidos.  

341STJ. Recurso Especial n. 279.273/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 4/12/2003.  
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jurisprudência das TURMAS que compõem a SEGUNDA SEÇÃO dispensou tratamento idêntico a 

ambos os casos, admitindo “barreiras internas” na aplicação da Teoria Menor, restando vencido 

o voto da MINISTRA NANCY ANDRIGHI no julgamento do Caso 5.  

Logo, a diferenciação entre Teoria Maior e Teoria Menor, ao menos em relação aos 

sócios, torna-se menos relevante do que inicialmente imaginado, de modo que os critérios 

propostos para aplicação da primeira, muito provavelmente342, poderão ser transpostos na 

aplicação da segunda.  

Ainda em relação à delimitação do objeto, cumpre mencionar que a Teoria Menor 

tratada aqui refere-se apenas às relações de consumo, pois, outras situações, como as relações 

trabalhistas e reparação de danos ambientais, podem ser regidas por outros critérios343.  

 

1.2.3 Ainda sobre os pressupostos de aplicação: a desconsideração das sociedades em 
processo falimentar ou de recuperação judicial  

 

A Lei 11.101/2005 institui instrumentos específicos para sanção à fraude patrimonial344, 

ora atribuindo (ou reforçando) as responsabilidades pessoais dos sócios345 e administradores 

 
342A confirmação da validade da afirmação depende de estudos específicos pela doutrina, uma vez que, como já 

foi dito, o assunto não se insere no recorte temático.  
343Essas relações possuem normas específicas sobre a matéria estudada (artigos 2º, 8º, 10, 10-A da CLT e artigos 

3º e 4º da Lei 9.605/1998) e a divergência a respeito de suas normas são definidas por outros órgãos (TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO e PRIMEIRA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do STJ), que não a SEGUNDA SEÇÃO DE 
DIREITO PRIVADO do STJ, de modo que são excluídas do objeto de estudo.  

344Para análise das técnicas dispostas na legislação falimentar: STJ. Recurso Especial n. 1.180.714/RJ. Relator: 
Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 5/4/2011.  

345Nos casos de sociedades em que não há limitação da responsabilidade (o que não interessa ao objeto deste 
estudo), foi prevista a possibilidade de extensão dos efeitos da falência (art. 81), vedada para os sócios de 
responsabilidade limitada (art. 82-A).  
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(art. 82346), ora tornando ineficazes determinados atos (artigos 129347 e 130348), sem prejuízo da 

possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração (artigo 82-A, incluído pela Lei 

14.112/2020349). 

No âmbito da falência e da recuperação judicial, além das questões ligadas à aplicação 

das normas específicas de proteção aos bens da massa falida e dos bens da sociedade em 

recuperação judicial, outros problemas se apresentam, por exemplo, a abrangência da 

 
346Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos 

administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, 
independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o 
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. § 1º Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do 
trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista 
no caput deste artigo. § 2º O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar 
a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o 
julgamento da ação de responsabilização.  

347Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise 
econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores: I – o pagamento de dívidas não 
vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda 
que pelo desconto do próprio título; II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo 
legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato; III – a constituição de direito real de garantia, 
inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em 
hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da 
hipoteca revogada; IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da decretação da falência; 
V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência; VI – a venda ou 
transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a 
esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no 
prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou 
pelo oficial do registro de títulos e documentos; VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade 
entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, 
salvo se tiver havido prenotação anterior. Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, 
alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo. 

348Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio 
fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. 

349Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de 
responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a 
desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da 
sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, 
somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil).      
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desconsideração (em relação aos credores beneficiados), definição de competência para definir 

a sujeição dos sócios350 e a preservação do princípio par conditio creditorum351.  

Demais disso, há relevante acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, a partir 

da distinção entre a extensão da falência aos membros de sociedade de responsabilidade 

ilimitada (art. 81) e a aplicação da teoria da desconsideração às sociedades limitadas, concluiu 

que a responsabilidade, nessa última, estaria limitada ao “patrimônio correspondente ao 

benefício pessoal (experimentado pelo sócio ou administrador) relacionado ao caso concreto 

específico em que houve fraude ou confusão patrimonial”352, o que não tem prevalecido na 

doutrina e jurisprudência desenvolvidas em torno do art. 50 do CC353.  

 
350Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO DE DECISÕES 

JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO TRABALHISTA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. BENS 
DOS SÓCIOS. 1. O conflito de competência não é instrumento processual adequado para corrigir erro de 
decisão judicial. As decisões proferidas por juiz incompetente são atingidas indiretamente, na exata medida em 
que se declara tal incompetência (Art. 122 do CPC). 2. O juízo da execução trabalhista deve observar a 
competência exclusiva e absoluta do juízo falimentar quando o exequente perseguir patrimônio da massa falida 
(arrecadado ou a arrecadar). Esse fato não o impede, porém, de autorizar, nas hipóteses legais, constrições sobre 
bens estranhos à massa como são, de ordinário, os bens dos sócios de responsabilidade limitada. 3. Essa regra 
vale especialmente quando tais sócios são demandados, em nome próprio, juntamente com a falida, na 
reclamação trabalhista, e contra eles é direcionada a pretensão do exequente. Nessa situação, a suspensão 
automática decorrente da decretação da falência não atinge todas as partes reclamadas/executadas. Atinge 
apenas a falida. A lide trabalhista permanece em curso em relação aos demais reclamados/executados (sócios), 
já que foram demandados em nome próprio. 4. Se a execução trabalhista promovida contra sociedade falida foi 
redirecionada para atingir bens dos sócios, não há conflito de competência entre a Justiça especializada e o juízo 
falimentar - eis que o patrimônio da falida se quedou livre de constrição. Precedentes. 5. Não cabe conflito de 
competência quando o sócio de responsabilidade limitada da falida pretende apenas livrar seu patrimônio 
pessoal de medidas constritivas determinadas pelo juízo trabalhista, ainda que sob o pretexto de preservar a 
igualdade entre os credores habilitados na falência.” (STJ. Agravo Regimental no Conflito de Competência 
86.096/MG. Relator: Ministro Humberto Gomes De Barros, 2ª Seção, julgado em 8/8/2007). 

351Determinando a suspensão da execução individual em que decretada a desconsideração da personalidade 
jurídica para preservação do princípio: TJSP. Agravo de Instrumento: 5.759.584.500/SP. Relator: Des. Boris 
Kauffmann, Câmara Especial de Falências e Recup. Judiciais, julgado em 17/12/2008. Na doutrina: “Quando 
o Poder Judiciário, em execução individual contra sociedade empresária, desconsidera a personalidade jurídica 
da executada, para responsabilizar os seus sócios, e, em seguida, é decretada a falência desta, o juiz da execução 
deve atender ao pedido da massa falida de suspender o feito individual e colocar à disposição do juízo universal 
os bens particulares penhorados. Assim como a instauração da execução concursal da sociedade empresária 
importa a suspensão das execuções individuais, para que todos os credores possam ter o tratamento paritário a 
que têm direito, também não devem prosseguir as execuções movidas contra os sócios dela, quando 
desconsiderada a personalidade jurídica da falida. Reforço que a desconsideração da personalidade jurídica de 
uma sociedade empresária somente é possível quando presentes os requisitos desta medida excepcional. Quer 
dizer, a suspensão das execuções individuais contra os sócios não é decorrência de toda e qualquer falência, 
mas apenas daquela em que se justificou especificamente a desconsideração da autonomia patrimonial da 
falida.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas [livro 
eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. RB 111.2). 

352TJSP. Agravo de Instrumento n. 2138025-95.2019.8.26.0000. Relator: Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial, julgado em 6/12/2019. A citação doutrinária constante no acórdão é a seguinte: “Paulo 
Fernando Campos Salles de Toledo e Adriana Valéria Pugliesi, in Modesto Carvalhosa (coord.). Tratado de 
Direito Empresarial, v. V, 2a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2018, p. 290-291”.  

353A doutrina tem percebido a relevância de discutir os limites ou critérios para definição da extensão da 
responsabilidade do sócio sujeito à desconsideração. SALAMA aborda o tema sob três aspectos: (a) 
responsabilização total; (b) responsabilização total com direito de regresso; (c) responsabilização proporcional 
(SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito, economia. São 
Paulo: Malheiros, 2014. p. 452-456). CHAMBERLAIN aponta que o sócio sujeito à desconsideração responderá 
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 Sob outra ótica, no âmbito da empresa plurissocietária, a Lei 14.112/2021 incluiu no 

regime legal a consolidação processual e consolidação substancial354 (artigos 69-G355, 69-J356 

e 69-K357), que já eram admitidas pela jurisprudência358. A lei foi objeto de severas críticas, 

especialmente no que diz respeito ao artigo 69-J que permite ao juiz presumir a confusão entre 

ativos ou passivos dos devedores desde que existam ao menos dois dos seguintes elementos: 

(a) existência de garantias cruzadas; (b) relação de controle ou de dependência; (c) identidade 

total ou parcial do quadro societário; (d) atuação conjunta no mercado entre os postulantes.  

Para FÁBIO ULHOA COELHO, esses elementos seriam da própria essência do grupo de 

sociedades359 e, ao editar a norma, o legislador revelou completo desconhecimento sobre a 

natureza dos grupos. Para amenizar o equívoco do legislador, aquilo que COELHO denominou 

 
com todo o seu patrimônio pela dívida da sociedade (CHAMBERLAIN, Hector Cavalcanti. O incidente 
processual de desconsideração da personalidade jurídica: atualização da disregard doctrine na perspectiva da 
responsabilidade patrimonial e reflexos no processo civil brasileiro. Londrina, PR: Thoth, 2021. Edição do 
Kindle, posição 1159 e 1713), em consonância com a corrente majoritária da jurisprudência: “Cumprimento de 
sentença – Monitória – Desativação da sociedade executada, com a sua consequente dissolução e liquidação 
irregular – Fato que afasta a responsabilidade limitada do sócio, devendo ele responder ilimitadamente por todo 
o passivo pendente da sociedade – Responsabilidade subsidiária - Admissibilidade da afetação do patrimônio 
dos sócios da empresa executada – Arts. 1.023, 1.024 e 1.080 do CC – Determinada a inclusão dos sócios da 
agravada no polo passivo da execução – Decisão reformada – Agravo provido. Recurso - Agravo de instrumento 
– Alegado pela agravada que a decisão recorrida não consta do rol taxativo do art. 1.015 do atual CPC – 
Descabimento – Agravo interposto da decisão proferida nos autos do incidente de cumprimento de sentença – 
Incidência do parágrafo único do art. 1.015 do atual CPC - Preliminar de não conhecimento do agravo 
rejeitada.” (TJSP. Agravo de Instrumento 2215731-86.2021.8.26.0000. Relator: Des. José Marcos Marrone, 23ª 
Câmara de Direito Privado, julgado em 27/1/2022). 

354O instituto não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica (SALOMÃO, Luís Felipe; 
SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 382).  

355Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle 
societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. § 1º Cada devedor 
apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei. § 2º O juízo do local do principal 
estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação 
processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei. § 3º Exceto quando disciplinado de forma diversa, 
as demais disposições desta Lei aplicam-se aos casos de que trata esta Seção. 

356Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia geral, autorizar 
a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que 
estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a 
confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade 
sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) 
das seguintes hipóteses:  I – existência de garantias cruzadas; II – relação de controle ou de dependência; III – 
identidade total ou parcial do quadro societário; e IV – atuação conjunta no mercado entre os postulantes. 

357Art. 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se 
pertencessem a um único devedor. § 1º A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias 
fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. § 2º A consolidação substancial não 
impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante aprovação expressa do titular. 

358BASTOS, Joel Luís Thomaz. Litisconsórcio ativo e consolidação substancial na recuperação judicial. In: 
ELIAS, Luiz Vasco (coord.). 10 anos da lei de recuperação de empresas e falências: reflexões sobre a 
reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 212-213.  

359Como já foi anotado ao longo do trabalho, sempre haverá alguma medida de confusão patrimonial nos grupos 
societários (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade 
anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 466. Edição do Kindle).  
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de desconsideração-sanção só poderia ser aplicado quando os “fatos mencionados nos incisos 

I a IV [do art. 69-J] configurarem simultaneamente os pressupostos da desconsideração da 

personalidade jurídica”. Quando revelarem apenas “o regular, racional e lícito aproveitamento 

de sinergias entre as sociedades de um mesmo grupo”, impossível se falar na consolidação 

substancial por ato judicial360. 

De fato, ao editar a norma, o legislador perdeu a oportunidade de orientar a 

jurisprudência (e os próprios controladores dos grupos) a respeito de parâmetros objetivos sobre 

as condutas esperadas pelas sociedades integrantes361.  

 

1.2.4 Alcance da desconsideração  
 

A desconsideração pode ser agrupada em restritiva ou expansiva de acordo com o 

patrimônio alcançado, se a sujeição ocorrer interna ou externamente em relação à pessoa 

jurídica alvo da teoria362.  

A desconsideração interna ou restritiva é percebida, com muita clareza, na hipótese em 

que os sócios da sociedade isolada respondem por dívida pertencente a ela. Estão ligados 

diretamente à sociedade, figuram em seu contrato social e, sem maiores investigações, são 

legitimados para figurar no incidente de desconsideração.  

A desconsideração expansiva tende a atingir pessoa que “não consta expressamente na 

estrutura societária”363. Para ROBERTA DIAS, baseada em julgamento do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL364, esse fenômeno abrangeria as situações que envolvem sócios ocultos (“laranjas”), 

grupos econômicos, desconsideração ligada à sucessão empresarial e ex-sócios.  

O problema do sócio oculto não é tratado no estudo. A preocupação não está na situação 

do sócio oculto. Não parece existir dúvida de que, sendo ou não controlador, o sócio oculto 

poderá ser atingido365, mesmo porque dificilmente poderia se cogitar de sua boa-fé. O problema 

 
360COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas [livro eletrônico]. 5. ed. 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. RB 95.1, 96.1. 
361A respeito das alternativas para um bom tratamento jurídico dos grupos: ARAÚJO, Danilo Borges dos Santos 

Gomes de. Estratégias para a regulação dos grupos de sociedades. Revista dos Tribunais, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, v. 987, p. 319-333, 2018. [versão digital, p. 7]). 

362As anotações deste tópico são baseadas em: CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes funções de um mesmo mecanismo processual. São 
Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 91-107. 

363CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes 
funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 94. 

364STF. Medida Cautelar em Mandado de Segurança 32.494/DF. Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 
11/11/2013, que, vale observar, tratou da desconsideração atributiva relacionada à aplicação de sanções de 
direito administrativo.  

365Admitindo, em tese, a possibilidade de responsabilização do sócio oculto: “EMENTA: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SÓCIO 
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está no exame da situação do “laranja”, o que demanda estudos mais específicos, em 

consonância com o feixe de situações que podem se apresentar no mundo real. Por exemplo, a 

pessoa que recebe algum tipo de benefício para figurar no contrato social merece o mesmo 

tratamento que o filho do sócio oculto, que, ainda menor, é dolosamente incluído pelo pai no 

quadro societário? Muitas outras questões poderiam surgir dessa situação específica, que, por 

isso, deixa de ser enfrentada.  

Pela mesma razão, deixou de ser estudada a situação do ex-sócio. Os critérios para a 

sujeição do ex-sócio ainda não parecem estar claros na doutrina e na jurisprudência366. Por sua 

especificidade, a hipótese desafiou recente atividade legislativa no âmbito trabalhista367 e, no 

âmbito de execuções fiscais, foi objeto de precedente qualificado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (TEMA 962368), o que reforça a necessidade de estudos específicos para o tema.  

 
OCULTO - FORTES INDÍCIOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA” (TJMG. Agravo de 
Instrumento 10.000.210.033.734.001. Relator: Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, julgado em 
4/3/2021). Ainda: “A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica possibilita a extensão dos 
efeitos da desconsideração aos sócios ocultos, ou seja, aquele que coloca sua empresa em nome de terceiro” 
(TJDF. Agravo de Instrumento 0703119-29.2018.8.07.0000. Relator: Des. José Divino, 6ª Turma Cível, julgado 
em 30/5/2018). No seguinte julgamento foi admitida, em tese, a desconsideração expansiva, mas negada no 
caso concreto, por falta de seus pressupostos: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO 
PASSIVO DE SUPOSTA SÓCIA OCULTA. FIGURA DE SÓCIA OCULTA NÃO CARACTERIZADA. 
PROVA DA REPRESENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE [...] A simples representação não é 
suficiente a concluir que o representante faça parte, ocultamente, da sociedade. Para tanto, seria necessária a 
demonstração de que a representação iria além do exercício de meros atos ordinários ou de administração.” 
(TJMG. Agravo de Instrumento 10.693.000.002.826.001. Relator: Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, 
julgado em 12/12/2019). 

366SALAMA examina alguns modelos possíveis para sujeição dos ex-sócios: (a) imputação imprescritível; (b) 
imputação segundo a composição do quadro societário na data da ocorrência dos fatos que geraram o crédito 
inadimplido; (c) imputação de acordo com os membros da sociedade na data do ajuizamento da ação. Para as 
vantagens e desvantagens de cada um deles: SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada 
no Brasil: história, direito, economia. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 470-473. ROBERTA DIAS aponta que a 
data da contratação pode influenciar a definição dos ex-sócios sujeitos à eventual desconsideração, mas o mais 
importante seria o momento do abuso da personalidade jurídica. A autora esclarece que, apesar de não existir 
prazo legal, não parece justo deixar que o ex-sócio fique eternamente sujeito à desconsideração, no entanto, a 
definição mais precisa de qual seria o critério temporal para tanto dependeria de um aprofundamento teórico 
(CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes 
funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 104-108). A esse respeito, o 
STJ tem recente julgado no sentido de que as normas dos artigos 1.003 e 1.032 do CC não limitam a 
possibilidade de sujeição de ex-sócio pela teoria da desconsideração (STJ. Agravo Interno nos Embargos de 
Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.226.128/SP. Relatora: Ministra Nancy 
Andrighi, 3ª Turma, julgado em 15/12/2020).  

367 A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) acresceu dispositivo legal à CLT para tratar do tema: “Art. 10-A O 
sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em 
que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do 
contrato, observada a seguinte ordem de preferência: I - a empresa devedora; II - os sócios atuais; e III - os 
sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar 
comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.”  

368Tese firmada: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa 
jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não 
sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos 
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Embora não corresponda ao foco principal do trabalho, em razão de seu campo de 

aplicação mais restrito e da legislação específica sobre o tema369, a desconsideração nos grupos 

de sociedades foi examinada em dois momentos. Primeiro, foram analisados os tipos de abuso 

mais comuns no âmbito da empresa plurissocietária (item 2.3, critério 5), tendo sido identificada 

uma tendência de expansão no alcance subjetivo da desconsideração e defendida a possibilidade 

de que sociedades integrantes do grupo, ainda que não exerçam o controle sobre a sociedade 

alvo de desconsideração, possam ser responsabilizadas (item 3.3). 

O tema da sucessão empresarial também tangenciou o trabalho. No tratamento dos tipos 

de abuso (item 2.3, critério 5), foi informada a possibilidade de que a desconsideração corrija 

aquelas situações em que a sociedade sucessora atue de modo a fugir das responsabilidades que 

lhe são impostas por lei. A hipótese é conhecida como Phoenix Company370. A jurisprudência 

informa a convivência dos dois institutos no ordenamento371.  

 

1.2.5 Conclusão parcial: o refinamento do objeto de estudo segundo as classificações 
apresentadas  

 

Apresentadas algumas das classificações correntes em doutrina, é possível afirmar que 

o objeto do estudo se concentra na investigação de critérios relevantes para definição de quais 

sócios estão sujeitos à desconsideração para fins de responsabilidade patrimonial, aplicada em 

sentido direto e restritivo, com verificação do abuso da personalidade (Teoria Maior) ocorrido 

no âmbito das relações civis e comerciais (art. 50 do CC). Em caráter secundário, os critérios 

 
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não 
deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.” 

369Sobre a legislação específica de atribuição de responsabilidade nos grupos de sociedades: item 3.3. 
370“Se houve sucessão empresarial obedecendo aos trâmites legais, não há razão para se apresentar desconsideração 

da personalidade jurídica, pois ocorre a responsabilidade direta da empresa sucessora. A necessidade de 
desconsideração da personalidade jurídica surgirá se, de início, negar-se que houve sucessão empresarial, 
comportando-se a sucessora como nova pessoa jurídica sem qualquer vínculo com a anterior. Esse tipo de 
sucessão é conhecido como Phoenix Company em alusão à lenda do pássaro que depois de morrer ressurge das 
cinzas. A pessoa jurídica deixa de existir, mas, em seu lugar, aparece uma outra pessoa jurídica, como se 
surgisse das cinzas da primeira. Responsabilizar o patrimônio dessa segunda pessoa jurídica para responder por 
dívidas da primeira é o que denominamos de desconsideração expansiva da personalidade jurídica. Expansiva, 
pois formalmente não há ligação da nova pessoa jurídica com a pessoa jurídica devedora” (CASTRO, Roberta 
Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes funções de um 
mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 96).  

371“Processual. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que rejeitou pedido de 
reconhecimento de sucessão empresarial. Pretensão à reforma. Elementos de convicção suficientes à 
desconsideração. Sucessão empresarial fraudulenta que configura abuso de direito, caracterizado por confusão 
patrimonial. Inteligência do artigo 50, § 2º, inciso III, do Código Civil. Precedentes. RECURSO PROVIDO.” 
(TJSP. Agravo de Instrumento n. 2029046-05.2020.8.26.0000. Relator: Des. Mourão Neto, 19ª Câmara de 
Direito Privado, julgado em 28/4/2014). 
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propostos são transpostos para a desconsideração expansiva, nas hipóteses que se assemelham 

à sucessão empresarial (“empresas fênix”) e grupos de sociedades.  

 

1.3 A fraude contra credores e a fraude de execução  
 

Sob a ótica teleológica, fraude contra credores, fraude de execução e desconsideração 

da personalidade jurídica para fins de responsabilidade apresentam uma característica comum: 

são técnicas destinadas a reparar os efeitos de atos abusivos372 praticados para fraudar (violar 

indiretamente) a regra de responsabilidade patrimonial.  

É bem verdade que essas técnicas variam em sua processualística373, seus pressupostos 

de aplicação374 e seus efeitos375. Porém, isso não impede que algumas categorias, que foram 

 
372Nas alienações fraudulentas, o devedor abusa do seu direito de dispor dos bens que compõem seu patrimônio; 

na desconsideração, por um ou uma série de atos, o sócio abusa de prerrogativas decorrentes da personalidade 
jurídica.   

373A fraude contra credores depende de ação de conhecimento (artigos 161 e 165 do CC), a ação pauliana, e não 
pode ser reconhecida em embargos de terceiro (SÚMULA 195-STJ), a fraude de execução dispensa ação de 
conhecimento, mas depende da citação do terceiro (art. 792, §4º do CPC) e a desconsideração pode ser 
reconhecida tanto em ação de conhecimento como incidente processual (artigos 133 a 137 do CPC).  

374Enquanto os pressupostos de aplicação da fraude contra credores estão dispostos nos artigos 158, 159, 162 e 
164 do CC, os da fraude de execução estão no artigo 792 do CPC e, por fim, da desconsideração da 
personalidade jurídica foram previstos no artigo 50 do CC.  

375Se a doutrina identifica os efeitos da fraude de execução e da desconsideração no plano da eficácia (NERY 
JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 1657; MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil 
moderno. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 1002; REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e 
fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 410, p. 14, dez. 1969), para a 
fraude contra credores a questão se torna tormentosa. Os artigos 165 e 171, inciso II, do Código Civil de 2002 
seguiram a redação do artigo 113 da lei civil anterior, situando o instituto como causa de anulabilidade do 
negócio jurídico. O Novo CPC seguiu o mesmo caminho (art. 790, inciso VI). Em sua maioria, a doutrina 
civilista e a jurisprudência situam a fraude contra credores no direito privado e no plano da validade dos 
negócios jurídicos (BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil: edição histórica. Rio 
de Janeiro: Ed. Rio, 1975. v. 1, p. 361; NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil 
comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 486; DINIZ, Maria Helena. Código Civil 
anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 229; VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 12. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. v. 1, p. 452; ASSIS, Araken de. Manual da execução. 12. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 274; STJ. Recurso Especial 1.324.308/PR. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, 
julgado em 26/8/2014). Sucede que, desde os escritos de CARNELUTTI, foi posta em dúvida a natureza do instituto 
(CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni. In: BETTI, Emilio; 
CARNELUTTI, Francesco. Diritto sostanziale e processo. Milano: Giuffrè, 2006. p. 279-280) e, com o passar 
dos anos, especialmente, mas não só, os processualistas brasileiros passaram a indicar inconvenientes trazidos 
pela colocação da ação pauliana como instituto de direito privado situado no plano de validade do negócio 
jurídico. A finalidade, de repressão à fraude, seria melhor atendida se os seus efeitos estivessem limitados ao 
plano da ineficácia (tal qual a fraude de execução). No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, os Ministros ATHOS 
GUSMÃO CARNEIRO e TEORI ZAVASCKI aplicaram esse entendimento. Dentre os vários julgados, podem ser 
citados: Recurso Especial n. 506.312/MS. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 
15/8/2006; Recurso Especial n. 5.307/RS. Relator: Ministro Athos Carneiro, 4ª Turma, julgado em 16/6/1992. 
Em doutrina: DINAMARCO. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 255 e seguintes; CAHALI, 
Yussef Said. Fraude contra credores: fraude contra credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, 
fraude à execução fiscal, fraude à execução penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 77-78; 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Lesão e fraude contra credores no projeto de Novo Código Civil brasileiro. 
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desenvolvidas ao longo dos séculos para a fraude contra credores e depois adaptadas para sua 

“especialização”376 (fraude de execução), com as quais os operadores do direito estão bastante 

familiarizados, possam ser transpostas, com os devidos ajustes, e observadas na aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilidade.  

Nesse cenário, a decisão sobre o cabimento da desconsideração para fins de 

responsabilidade pode ser orientada pelo conceito de evento danoso desenvolvido para a fraude 

contra credores e fraude de execução377; para seus efeitos, é interessante a ideia de ineficácia 

relativa ou inoponibilidade da fraude contra execução378; e, na sua aplicação processual, podem 

ser utilizadas presunções judiciais sobre o conhecimento da fraude e invocada a boa-fé como 

instrumento de defesa (assim como se passa com as demais fraudes), entre outros pontos379.  

 
Revista dos Tribunais, ano 89, n. 771, p. 19-21, jan. 2000; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD. 
Nelson. Curso de direito civil: parte geral e LINDB. 14. ed. Salvador: Juspodvim, 2016. p. 654.  

376Adotando a linha de ineficácia para ambos os institutos (fraude contra credores e contra a execução), para 
CAHALI, “a única diferença reside no emprego do remedium juris”. Mais adiante, os aproxima: “Finalmente, é 
válida a observação de Mendonça Lima quanto ao efeito prático dos dois institutos, para o credor e para o 
devedor (ipso facto, por via reflexa, para o terceiro), uma vez que ambos visam ao mesmo fim: proteger o credor 
contra as artimanhas do devedor, que busca esquivar-se de solver coativamente a obrigação, quer o credor venha 
a mover a ação competente (fraude contra credores), quer o credor já a tenha promovido (fraude de execução). 
Apenas na fraude de execução a atividade do credor é mais simples, amparado em presunção absoluta, tornando-
se mais difícil, quase fatal, a posição do devedor e do terceiro. Na fraude contra credores, ocorre o inverso: a 
atividade do credor é mais difícil, pela prova da malícia que lhe cumpre fazer, tornando-se, assim, mais simples 
a posição do devedor e do terceiro” (CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores: fraude contra credores, 
fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal, fraude à execução penal. 5. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 78).  

377Interessante observar que o § 1º do art. 50 do CC, ao definir desvio de finalidade como a “utilização da pessoa 
jurídica com o propósito de lesar credores” está quase repetindo a lição de LIEBMAN de que a fraude à execução 
visa a repelir “o intuito de lesar credores” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Araras: Bestbook, 
2001. p. 134). Talvez, por isso, ROBERTA DIAS afirme que a mera confusão patrimonial, sem o dano à garantia 
dos credores, não seja suficiente para a desconsideração (CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes funções de um mesmo mecanismo processual. São 
Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 138).  

378Esse inclusive é um dos pontos adotados na obra de BRUSCHI (BRUSCHI, Gilberto Gomes. Desconsideração 
da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, passim).  

379Atualmente, um dos pontos distintivos entre as fraudes contra credores e de execução com relação à 
desconsideração residiria no fato de que o terceiro sócio responde com todo o seu patrimônio, ao passo que o 
terceiro adquirente tem uma responsabilidade limitada (também é controverso em doutrina sobre o 
enquadramento da fraude contra credores e contra a execução como responsabilidade primária ou secundária. 
Como primária: DIDIER JUNIOR, Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. Salvador: 
Juspodvim, 2017. p. 341. Como secundária: LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Araras: 
Bestbook, 2001. p. 122). Vale observar que já se debate, inclusive no âmbito legislativo, se o sócio deve 
responder de forma ilimitada ou se, pelo contrário, podem existir critérios de limitação. No processo legislativo 
que resultou na Lei 13.874/2019, foi proposta a imposição de um limite temporal: “Atualmente, se um indivíduo 
que já possui um apartamento decide montar uma sociedade empresária, ele corre o risco de, no caso de 
insucesso dos seus negócios, perder esse apartamento em razão do simples fato de essa sociedade empresária 
não ter conseguido pagar os credores beneficiados pela teoria menor da desconsideração. Trata-se de uma 
injustiça contra os que pretendem empreender. A presente emenda protege os empreendedores dessa situação, 
permitindo que apenas os bens adquiridos posteriormente à atividade empresarial poderiam ser atingidos no 
caso de desconsideração com base na teoria menor. Trata-se de uma espécie de ‘regime da comunhão parcial 
de bens’ para os empresários. Chamamos a atenção para o fato de que, no caso de abuso da personalidade 
jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil, todos os bens do empreendedor fraudulento serão atingidos” (A 
proposta foi apresentada pelo Deputado DARIO BERGER, para os casos sujeitos à Teoria Menor. Consta das 
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Enfim, sem prejuízo das particularidades de cada um dos institutos, que inclusive 

afastam a fraude contra credores e a fraude contra execução do objeto deste estudo, o 

desenvolvimento multissecular da teoria da fraude patrimonial pode orientar a aplicação da 

teoria da desconsideração, especialmente quando voltada à responsabilidade dos sócios.  

 

1.4 A justificativa para o refinamento final do tema: a boa-fé como defesa do sócio  
 

Definido o ambiente em que se situa o estudo (item 1.2.5 deste APÊNDICE), o 

desenvolvimento da pesquisa trouxe muitos pontos extremamente instigantes para 

aprofundamento das investigações práticas e teóricas e que, certamente, influenciariam no 

recorte temático. Inúmeras possibilidades se abriram sendo as mais entusiasmantes ligadas ao 

estudo da defesa do sócio no incidente instaurado para aplicação da desconsideração para fins 

de responsabilidade patrimonial e podem ser brevemente mencionadas. 

O primeiro problema diz respeito à extensão da cognição no incidente de 

desconsideração. O sócio pode discutir a relação de direito material existente entre credor e 

sociedade ou sua defesa está restrita à questão da responsabilidade patrimonial? Nesse 

particular, o mesmo tratamento deve ser dado quando o tema é apresentado na petição inicial 

de ação de conhecimento e ao deduzido incidentalmente no processo ou fase de execução380? 

 
Emendas apresentadas à MPV 881/2019, p. 418. Disponível em: 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531. Acesso em: 20 fev. 2022). 
O tema é desafiador. Mais uma vez, espera-se que a teoria da fraude patrimonial (subsidiada por todas as 
categorias que nela se aglutinam) ofereça diretrizes para o desenvolvimento doutrinário a respeito.  

380O tema é tormentoso. A princípio, pode-se pensar que o incidente, especialmente quando instaurado no 
momento em que pendem atos executivos, estaria ligado somente à discussão da responsabilidade patrimonial, 
a exemplo do que ocorre nos embargos de terceiro. No entanto, mesmo parte da doutrina (YARSHELL) que situa 
a desconsideração no plano da responsabilidade patrimonial (e não do débito), entende possível que o sujeito 
demandado no incidente possa discutir a relação obrigacional (com mais razão, quando a demanda de 
declaração de responsabilidade é proposta na petição inicial de ação de conhecimento) (CABRAL, Antônio do 
Passo; CRAMER, Ronaldo (org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 238-239). Em sentido similar: SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial 
no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 235; FERRAGUT, Maria Rita. 
Novo CPC: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tornando efetivo o direito de os grupos 
econômicos exercerem o contraditório. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 237, p. 87, 2015. Na 
instauração de incidente, ROBERTA DIAS advoga pela concentração da cognição à questão da responsabilidade, 
ressalvada a possibilidade de o sócio atuar como assistente da sociedade para discussão da relação de direito 
material (CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as 
diferentes funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 244). Em sentido 
contrário, poder-se-ia argumentar que reavivar discussões sobre a relação de direito material, especialmente 
quando se tratar de cumprimento de sentença, implicaria indevida eternização do processo, incompatível com 
a função de universalização da tutela jurisdicional promovida pela desconsideração (que, aliás, na hipótese 
estudada, só é aplicada quando verificado o abuso). Razões similares, de ordem prática, levaram SIDNEI 
AGOSTINHO BENETI a refutar a possibilidade de denunciação à lide quando apresentado o requerimento de 
desconsideração (BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da sociedade e legitimidade ad causam: esboço 
de sistematização. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Aspectos polêmicos e 
atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 1.025).  
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A natureza da desconsideração que se pretende aplicar (atribuição de obrigação ou 

responsabilidade) pode influenciar na formulação da demanda381?  

No que diz respeito à ocorrência do abuso da personalidade e cabimento da 

desconsideração, surgiram várias questões ligadas à configuração do dano382. A insolvência (ou 

insolvabilidade) é um requisito da desconsideração383? O que realmente foi decidido no 

julgamento do RECURSO ESPECIAL 1.729.554/SP384? Quando o abuso estiver pautado na 

confusão patrimonial, a mera existência de mistura de patrimônios é suficiente para sujeição do 

sócio ou é necessária a prova de que o credor sofreu dano em sua garantia patrimonial (evento 

danoso)? E se o nascimento do crédito for posterior à prática do ato apontado como de confusão 

patrimonial? A doutrina ainda diverge a respeito385 e, no STJ, a questão pende de julgamento 

 
381De acordo com LUÍS FLÁVIO YARSHELL, se o credor entender que o sócio é devedor tem de incluí-lo no polo 

passivo do processo de conhecimento, ao passo que, nas hipóteses voltadas à declaração de responsabilidade 
patrimonial, isso não seria necessário (CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (org.). Comentários 
ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 229).  

382Nos termos da lei (art. 50 do CC), lesão aos credores.  
383Segundo doutrina majoritária, o dano aos credores só pode ocorrer diante da insolvência da pessoa jurídica 

(RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com 
o Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 175; FRAZÃO, Ana. Desconsideração da 
personalidade jurídica e tutela de credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima. Questões 
de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 496; RIBEIRO, Maria de Fátima. 
A tutela dos credores da sociedade por quotas e a “desconsideração da personalidade jurídica”. Coimbra: 
Almedina, 2009. p. 58). Em sentido contrário, o ENUNCIADO 281 da III Jornada de Direito Civil do CJF orienta 
que a desconsideração “prescinde da demonstração de insolvência”.  

384O acórdão proferido pela QUARTA TURMA foi veiculado como a consolidação de entendimento de que a 
desconsideração não depende da insolvência. (Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/quentes/279881/stj-fixa-entendimento-sobre-desconsideracao-da-
personalidade-juridica-no-cpc-15. Acesso em: 20 jul. 2020. Disponível em: 
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-182/a-desnecessidade-de-comprovacao-de-insolvencia-do-
devedor-para-desconsideracao-da-personalidade-juridica/. Acesso em: 20 jul. 2020.) Porém, a análise do 
acórdão revela que, no caso em exame, o STJ afirmou apenas o cabimento, em tese, do incidente de 
desconsideração sem a prova da insolvência; anulando o acórdão local – que considerara prematura a 
instauração do incidente porque não tinham sido esgotados os meios de localização de bens da devedora – sem 
enfrentar o mérito. Ou seja, não se fixou qualquer entendimento de mérito. Aliás, essa é uma decisão sem 
precedentes (em julho de 2020, esse autor pesquisou os termos “insolvência” e “desconsideração” na 
jurisprudência das TURMAS que compõem a SEGUNDA SEÇÃO. Foram encontrados 55 julgados. Refinado o 
critério temporal para os anos de 2017 a 2020, foram analisados todos os 27 julgados, para exclusão dos casos 
sujeitos a Teoria Menor (seis casos). Da análise, foi identificado que 16 julgados tratavam de requerimento de 
desconsideração baseada na mera insolvência. Não foi encontrado nenhum outro julgado com discussão 
semelhante à do Recurso Especial 1.729.554/SP. Embora o acórdão possa orientar à flexibilização do requisito, 
o tema ainda merece amadurecimento na jurisprudência. Muitas vezes, a solução do caso pode estar ligada à 
demonstração do evento danoso a partir do conceito dessa categoria como lesão à substância patrimonial do 
devedor e não necessariamente insolvabilidade; isto é, estará presente quando ocorra “uma diminuição na 
substância patrimonial, que ponha em perigo a realização coativa do crédito” (FERRO, Marcelo Roberto. O 
prejuízo na fraude contra credores. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 43).   

385Para ROBERTA DIAS: “a desconsideração da personalidade jurídica não visa punir quem pratica atos de abuso da 
personalidade jurídica. Inclusive, se esses atos abusivos não causarem prejuízos a terceiros, são irrelevantes”. 
Em rodapé reafirma: “uma pessoa jurídica pode passar toda a sua existência praticando atos de confusão 
patrimonial. Se nunca houver prejuízo a credores, não haverá fundamentação para pedido de desconsideração” 
(CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica: as diferentes 
funções de um mesmo mecanismo processual. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 96). Parte da doutrina chama 
a atenção para uma hipótese específica de confusão patrimonial, em que o evento danoso se manifesta de forma 
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(RECURSO ESPECIAL 1.677.200/MS386). Além disso, o credor poderia objetar a decadência387, 

prescrição388 ou preclusão do requerimento de desconsideração389?  

Sem menosprezar a importância de todos esses temas, ricos e complexos, estudados com 

maestria por alguns doutrinadores, que muito contribuíram para a conclusão deste estudo e para 

a evolução da teoria da desconsideração; o fato é que, em determinado momento, o trabalho 

identificou que o alcance subjetivo da modalidade de desconsideração estudada, talvez, não 

tenha sido analisado sob a ótica da boa-fé e seus desdobramentos para a hipótese.  

Esse pode ser um critério adequado para resolver parte dos problemas surgidos na 

aplicação da desconsideração para fins de responsabilidade, que, até agora, não foram 

resolvidos pelo legislador390. Além de contribuir para a aplicação da teoria na modalidade 

 
bastante peculiar (nem sempre percebida no tratamento do tema) e merecedora de sanção: a “conduta de sócios 
que se apropriaram de meios de produção da sociedade” (WARDE JUNIOR, Walfrido Jorge. Responsabilidade 
dos sócios: a crise de limitação e a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007. p. 327). Para SCALZILLI, seria cabível a desconsideração, pois, nesse caso, a “subutilização ou na 
simples não utilização dos ativos da empresa em sua atividade produtiva (em prejuízo, portanto, de sua função 
de produção), prejudicando a própria sociedade e a empresa por ela explorada e, em última análise, seus 
credores (em prejuízo da função de garantia exercida pelo patrimônio) – especialmente se considerarmos que a 
melhor garantia para os credores seja a própria capacidade de a empresa produzir resultados” (SCALZILLI, 
João Pedro de Souza. Confusão patrimonial nas sociedades isoladas e nos grupos societários: caracterização, 
constatação e tutela dos credores. 2014. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. p. 30) 

386 Tivemos a oportunidade de advogar por essa tese em recurso especial, que chegou ao STJ como agravo; ocasião 
em que o EMINENTE MINISTRO RELATOR considerou a matéria peculiar e relevante para conversão em recurso 
especial.  

387 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. 
DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA [...] 4. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica 
é direito potestativo do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não 
uso. Dessa forma, afastada a prescrição intercorrente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ. Agravo 
Interno no AREsp 1.291.072/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 9/3/2020). 
No mesmo sentido: STJ. Recurso Especial n. 1.180.714-RJ. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, 
julgado em 5/4/2011.  

388 RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo: de acordo com 
o Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 150. 

389 Em análise superficial da questão, parece-nos que na modalidade estudada (responsabilidade patrimonial), 
aceita a dualidade entre débito e responsabilidade, o credor não pretende modificar a relação jurídica de direito 
material, mas tão somente a declaração da responsabilidade patrimonial. Logo, segundo a classificação 
proposta por CHIOVENDA, propagada por AMORIM FILHO (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para 
distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual 
Civil, São Paulo, v. 3, jan./jun. 1961, passim), a desconsideração não estaria sujeita à prescrição nem à 
decadência. Enquanto exigível o crédito, o prejudicado teria interesse para pleiteá-la. Ainda assim, a questão 
demanda maiores aprofundamentos para enfrentamento de pontos espinhosos (v.g. um requerimento baseado 
em fatos muito distantes no tempo, em prazos superiores ao prazo prescricional incidente para a cobrança da 
dívida). 

390 Reputa-se adequado porque encontra base legal (art. 422 do CC) e jurisprudencial (SÚMULA 375-STJ); é 
conhecido dos operadores do direito e conduz a soluções justas, quando bem aplicado aos casos concretos. De 
outro lado, o critério do benefício se revela insuficiente para o tratamento da questão, na medida em que 
demasiadamente genérico e de pouca operatividade, como exposto no texto.  
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estudada, espera-se que as ideias defendidas possam servir de auxílio para questões oriundas de 

outros “grupos de casos”, desde que realizados os devidos temperamentos e as transposições. 

Posto isso, sem ignorar as demais defesas suscetíveis de serem invocadas pelo sócio no 

incidente de desconsideração, o estudo passou a se concentrar na exceção de boa-fé – hipóteses 

de cabimento e ônus de prova – e nos pontos que devem ser enfrentados pelo órgão julgador 

para que se considere adequada a fundamentação da decisão judicial.  
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APÊNDICE 2 – MÉTODO DE REFINAMENTO DA PESQUISA JURISPRUDENCIAL 
 

Cumpre, neste apêndice, explicar ao leitor o método de pesquisa jurisprudencial 

utilizado para levantamento e seleção dos julgados mencionados ao longo do texto.  

Face ao recorte temático proposto, a pesquisa buscou esgotar os casos em que a 

TERCEIRA e a QUARTA TURMAS do STJ decidiram sobre o alcance subjetivo da desconsideração 

em relação ao sócio. Aliás, foi a constatação de divergência – mesmo em âmbito tão restrito – 

que motivou o afunilamento temático e guiou o desenvolvimento posterior da pesquisa (os 

julgados orientam, inclusive, a construção dos principais critérios propostos ao longo do texto).  

Feita a opção em priorizar a análise da jurisprudência das TURMAS que compõem a 

SEGUNDA SEÇÃO391, tentou-se identificar todos os casos em que a matéria fora enfrentada. 

Assim, ao longo dos anos de 2020 e 2021392, até o depósito da versão provisória deste trabalho, 

foram feitas, em diversas datas, pesquisas no sítio eletrônico do STJ com termos genéricos 

(desconsideração; desconsideração da personalidade jurídica; disregard) e, posteriormente, 

mais específicos (desconsideração + minoritário; desconsideração + controlador; 

desconsideração + exclusão, entre outros) para se alcançar o maior número de julgados e, a 

partir deles, filtrar os acórdãos que enfrentaram o tema.  

Antes do depósito da versão final, a pesquisa foi atualizada, mas sem resultados novos 

relevantes. Foram encontrados acórdãos que apenas tangenciam o tema proposto.  

Em que pese o enorme número de acórdãos nas instâncias ordinárias que versam sobre 

desconsideração393, foram poucas as ocasiões em que as TURMAS que compõem a SEGUNDA 

SEÇÃO decidiram sobre o objeto do estudo. Por isso, foi considerada pertinente a análise do 

inteiro teor desses julgados e sua exposição em QUADROS.  

Diante das considerações do APÊNDICE 1, julgamentos do STJ ligados a temas 

correlatos, ainda que citados ao longo do texto, não foram inseridos nos QUADROS394.  

 
391Não foram pesquisados julgados na PRIMEIRA e SEGUNDA TURMAS porque os casos por ela analisados fogem 

do recorte proposto. 
392Também foram revisados os julgados encontrados nas obras doutrinárias mais recentes para confirmar o 

esgotamento da pesquisa.  
393A pesquisa de “desconsideração da personalidade jurídica” no site do TJSP apresenta mais de 89.000 resultados 

(Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=46FE91A8DBE1ABCF550 
F156B28404E6B.cjsg1. Acesso em: 6 nov. 2021). Do mesmo modo, na plataforma Jusbrasil, mesmo quando 
limitado ao período do último ano, o termo encontra mais de 10.000 resultados (Disponível em:  
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=desconsidera%C3%A7%C3%A3o+da+personalidade+j
ur%C3%ADdica&l=365dias. Acesso em: 6 set. 2021). 

394A exceção está no Caso 5, selecionado para estudo pormenorizado tão somente em razão de que, salvo melhor 
juízo, foi a única ocasião em que os Ministros debateram a possibilidade ou não da Teoria Menor comportar 
“barreiras internas” quanto ao alcance subjetivo. Também foram excluídos dos QUADROS dois acórdãos 
(Recurso Especial 786.345/SP e Recurso Especial 1.036.398/RS), sendo o primeiro retirado em razão de 
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Por se tratar de uma dissertação de mestrado profissional, não pôde ser ignorada a 

realidade verificada nos Tribunais de Justiça, o que tem sido decidido em relação ao tema. Em 

razão do elevadíssimo número de julgados disponíveis, as buscas procuraram se concentrar nos 

Tribunais de Justiça dos Estados mais populosos da Federação395 (TJSP, TJMG e TJRJ), ainda 

porque, nesses Tribunais, costuma existir maior recorrência de questões societárias e órgãos 

julgadores especializados. Apesar da restrição, ainda assim, a divergência verificada no âmbito 

da SEGUNDA SEÇÃO (10 MINISTROS) ganhou dimensões ainda maiores quando se chegou às 

instâncias ordinárias (item 2.1.3), assim como a identificação de julgados que, em nosso 

entender, carecem de fundamentação adequada (item 2.4).  

Nesse cenário, os acórdãos dos Tribunais de Justiça servem mais à elucidação da 

controvérsia, demonstração da relevância do tema e revelação de quais têm sido os argumentos 

utilizados pelos advogados como defesa dos sócios e da resposta judicial a eles, dado o caráter 

profissional da dissertação, do que para orientar às soluções propostas.  

Em poucas ocasiões, mais especificamente quando se tratou da sujeição de acionistas 

(mesmo em sociedades anônimas fechadas), buscou-se na Justiça Trabalhista julgados tão 

somente para confirmar a consolidação da posição adotada pelos Tribunais de Justiça e pelo 

próprio STJ, no sentido de exclusão a priori da sujeição do acionista minoritário em caso de 

abuso, criticada neste trabalho e cuja revisão é proposta (item 3.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
antiguidade e mudança na composição da TERCEIRA TURMA e, o segundo, por se tratar de situação específica 
(liquidação extrajudicial de instituição financeira).   

395 FTP IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 27 out. 2021. 
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