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RESUMO 

Utilizando-se de entendimento doutrinário e jurisprudencial, bem como utilizada a 

letra da lei, neste artigo se analisará as teorias menor e maior da desconsideração 
da personalidade jurídica, que versam sobre a confusão patrimonial entre a empresa 

e os sócios, quando aquela é sujeito passivo de uma obrigação e verifica-se 
situação de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou intenção de fraudar ou 
prejudicar seus credores ou terceiros. Será abordada, em ato contínuo, a terceira 

teoria, conhecida como desconsideração inversa da personalidade jurídica, quando 
o patrimônio dos sócios se confunde com o da empresa, em situação onde os 

primeiros sejam sujeito passivo de uma obrigação e pretendem fraudar o credor 
através da transferência de bens pessoais para a pessoa jurídica. Apresentadas as 
referidas analises, com esteio no método hipotético-dedutivo, pretende-se alcançar 

conclusões acerca da responsabilidade patrimonial solidária dos sócios e da 
empresa, nos casos onde se faz possível a desconsideração da personalidade 

jurídica, de forma a garantir a melhor satisfação do crédito daqueles que sejam 
credores, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. 
 
Palavras-chave:Pessoa Jurídica. Responsabilidade Civil. Patrimônio. Pessoa 

Física. Fraude Contra Credores 
DIC RESPONSIBILITY OF THE PHYSICIAN IN AESTHETIC DAMAGE 
 
 

ABSTRACT 

Using doctrinal and jurisprudential understanding, as well as using the letter of the 

law, this article will be analyzed as minor and major theories of disregard for legal 
personality, which deal with the patrimonial confusion between the company and the 
partners, when the latter is a taxable person of an obligation and the situation of 

deviation of the legal entity or intention to defraud or harm its creditors or third parties 
is verified. The third theory, known as inverse disregard of legal personality, will be 

addressed in a continuous act, when the shareholders' equity is confused with that of 
the company, in a situation where the former are subject to an obligation and pretend 
to defraud the creditor through the transfer personal property for a legal entity. After 

presenting the analyzed statements, based on the hypothetical-deductive method, it 
is intended to easily achieve the joint and several equity responsibility of the partners 

and the company, in cases where it is possible to disregard the legal personality, in 
order to guarantee the best credit satisfaction. who are creditors, whether of the 
individual or the legal entity. 

TheN present Work presents at its core and explores the settings of the Institute of 
Keywords: Legal Entity. Civil responsability. Patrimony. Physical person. Fraud 

Against Creditors Medical. 



 
 

1 INTRODUÇAO 

A pessoa jurídica, por intermédio da personalização, passa a ter uma figura 

no mundo jurídico, adquirindo direitos e deveres. A personalização traz a 

consequência: se consagra o princípio da autonomia patrimonial, onde o patrimônio 

da sociedade e o patrimônio dos sócios são distintos. Porém, como todo contrato, 

muitas vezes ocorre o abuso da personalidade jurídica, mediante a fraude, desvio de 

finalidade ou a confusão patrimonial, fazendo-se necessário então a criação da 

desconsideração da personalidade jurídica, para alertar os que agem de má-fé com 

a pessoa jurídica. 

Atualmente, o procedimento é regulado pelo Código de Processo Civil, com 

âmbito jurisprudencial na teoria maior, consagrada pelo Código Civil, que autoriza a 

desconsideração somente se for verificado o abuso de direito, fraude ou confusão 

patrimonial.  

Este estudo tem o escopo de expor o instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica, suas teorias, responsabilidades civil e patrimonial, e como se 

trata a figura da responsabilidade patrimonial solidária da empresa e os sócios. 

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser definida como a 

retirada episódica, momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica, com o intuito de estender os efeitos das obrigações à pessoa de seus 

titulares, para que não exista o desvio de função da pessoa jurídica, perpetrado por 

estes. (TOMAZETTE, 2012, p. 231). 

Não se trata de extinguir a pessoa jurídica, longe disso. A desconsideração é 

o meio de preservar, afastando por um breve momento a personalidade e autonomia 

patrimonial, para que todos os sócios possam responder de forma igualitária os atos 

que foram indevidamente praticados. 

 

1.1 METODOLOGIA 

Através de revisão bibliográfica, utilizando-se do método hipotético-dedutivo, 

serão analisadas as legislações, os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

acerca da desconsideração da personalidade jurídica, para apresentar, em ato 

contínuo, conclusões acerca da responsabilidade patrimonial entre os sócios e a 

empresa. 
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1.2 OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo geral analisar a responsabilidade patrimonial 

solidária entre os sócios e a empresa, e, para tanto, apresenta como objetivos 

específicos: a) analise do conceito da personalidade jurídica; b) análise das formas 

de aquisição e efeitos da personalidade jurídica; c) análise das teorias da 

desconsideração da personalidade jurídica; d) análise dos efeitos patrimoniais da 

desconsideração da personalidade jurídica. 

 

2 PERSONALIDADE JURÍDICA  

O Código Civil, já em seu segundo artigo conceitua que “a personalidade civil 

da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção dos direitos do nascituro”. Analisando superficialmente, pode-se dizer 

que a personalidade jurídica se inicia no nascimento com vida, e aqueles que não 

nasceram ainda (nascituro), terão seus direitos assegurados na concepção. 

Os direitos da personalidade são direitos naturais, os quais antecedem até 

mesmo a criação do ordenamento jurídico. Esses direitos nascem com o próprio 

indivíduo, são inerentes à pessoa, precedem e transcendem qualquer norma 

positivada, porquanto “existem pelo só fato da condição humana”. (STOCO, 2007, p. 

1819). 

A personalidade jurídica pode ser conceituada como a aptidão para se 

titularizar direitos e contrair obrigações na órbita jurídica, ou seja, é o atributo do 

sujeito de direito necessário para a prática de atos e negócios jurídicos. 

(GAGLIANO, 2012, p. 128). 

Porém, antes de adentrar ao conceito em si, deve-se esclarecer quando se 

adquire a personalidade jurídica. Pois bem, o nascituro se encontra entre a fase de 

concepção até o nascimento, ainda no ventre materno. (RIBEIRO, 2017, online). 

Desde então o nascituro já possui seus direitos. Neste contexto: 

Não faz sentido deixar de atribuir a condição de dignidade ao nascituro 
porque ainda não nasceu. Ora, mesmo não tendo nascido, não perdeu sua 
atribuição de um ser humano em fase de desenvolvimento. Nele se 

encontram presentes todos os elementos fundamentais e identificadores da 
pessoa humana, e por consequência, os direitos da personalidade 
suscetível de assegurar o direito à proteção jurídica através da tutela dos 

danos morais entre outros. Aliás, é exatamente esse ser humano que 
anseia por nascer, totalmente indefeso, que merece a maior e a mais 
irrestrita proteção do ordenamento jurídico. A dignidade que se encontra 

presente neste ser indefeso é certamente maior em relação àqueles que 
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possuem mecanismos de defesa própria, a exemplo dos animais irracionais. 

Nesse particular a ordem jurídica, é contraditória. Na medida em que 
oferece proteção aos enfermos e idosos, como a recente Lei sobre o 
Estatuto do Idoso, não assinala a especial tutela que deve merecer os 

nascituros. (REYS, 2010, p. 40-41). 

 

Entretanto, a aquisição da personalidade jurídica segue muitas vertentes de 

muitos autores, alguns consideram a partir da concepção, outros a partir do 

nascimento com vida, fazendo com que a certidão sirva apenas de mera declaração.  

Apesar das divergências, reconhece-se que, o artigo, em sua segunda parte, 

outorga direitos verdadeiros ao nascituro:  

O artigo 2º do CC/02 deve ser interpretado de maneira sistemática, ou seja, 
o nascituro, desde a concepção, adquire alguns direitos não patrimoniais e 
status, como o direito ao reconhecimento de sua paternidade. No entanto, 

com relação aos direitos patrimoniais, o nascituro tem mera eventualidade 
de aquisição de direito, sob a condição de seu nascimento com vida. 
(VIANA, 2008, p. 222). 

 

O momento da aquisição da personalidade jurídica de acordo com a doutrina 

adota basicamente três teorias: a teoria concepcionista, que acredita que o início da 

vida humana ocorre no momento da fertilização do ovócito pelo espermatozoide, ou 

seja, desde a concepção. (NEVES, 2012, p. 34). A teoria natalista, conceituada no 

artigo 4º do Código Civil, considera o nascituro apenas possuidor de mera 

expectativa de direito (simples esperança de pessoa). E por fim, a teoria 

condicionalista, onde o nascituro é pessoa condicional; a aquisição da personalidade 

acha-se sob a dependência de condição suspensiva, o nascimento com vida 

(MONTEIRO apud SILVA, online). O Código Civil, aparentemente, adota a teoria 

natalista, no que diz respeito ao surgimento da personalidade jurídica da pessoa 

natural.  

Pode-se dizer então que no plano jurídico, fora criado outro sujeito do direito, 

diferente da pessoa natural, que, por sua essência e na letra de lei, é dotada de 

personalidade jurídica, suscetível de direitos e obrigações (artigo 1º do Código Civil): 

a pessoa jurídica, também dotada de personalidade jurídica, sob os mais variados 

aspectos, com uma direção específica de atividade, para que alcance a segurança 

jurídica que se anseia às relações e aos negócios jurídicos para compor o interesse 

dos que estão nesta relação.  

No Código Civil, em seu artigo 985 se encontra a seguinte: “a sociedade 

adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, 

dos seus atos constitutivos”. Entretanto, quando acontece o registro do estatuto 
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social, ou contrato, a sociedade passa a ser uma pessoa jurídica, com personalidade 

jurídica, e por isto, passa a ser dotado de direitos e obrigações, adquirindo a 

capacidade para fazer uso desses direitos e contrair as obrigações nos devidos 

termos. Com o registro, a pessoa jurídica adquire personalidade, e passa a ter 

individualidade própria que o diferencia das demais pessoas no âmbito do 

patrimônio, às obrigações e os demais direitos próprios da personalidade. 

(ALONSO, 2017, online). 

Contudo, o efeito imediato da personalização da pessoa jurídica, é o 

estabelecimento de separação patrimonial e obrigacional entre a pessoa jurídica e 

os seus sócios e administradores. Se, a pessoa jurídica faz parte de qualquer 

relação jurídica, seja na condição de credor ou devedor, somente a ela estará 

vinculada, e não aos seus sócios e administradores. Esta é a regra geral da 

personalidade jurídica. (ALONSO, 2017, online). 

A titularidade processual é outro efeito da personalidade jurídica. A 

legitimidade para propor e responder ação judicial. A pessoa jurídica possui 

legitimidade para pleitear em juízo a tutela para os seus interesses. Assim, a regra é 

a da preservação da separação de direitos e obrigações entre a pessoa jurídica e os 

seus sócios e ou administradores, que decorreram da personalização.   

 

2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

Adquirindo-se a personalidade jurídica, ocorrem efeitos, e como todo o mais, 

as responsabilidades passam a ser uma consequência. No que diz respeito à 

pessoa jurídica, a responsabilidade que esta passa a carregar, é derivada da sua 

própria condição.  

Toda pessoa jurídica de Direito Privado responde pelos danos que cause a 

terceiros, quer tenha fins lucrativos ou não. Assim, a pessoa jurídica responde 

civilmente pelos atos de seus diretores ou administradores, empregados, prepostos, 

que nesta qualidade, causem dano a outras pessoas. (PEREIRA, 2001). 

Quando se trata de responsabilidade patrimonial, a capacidade de ser pólo 

passivo de uma execução se divide em responsabilidade primária e secundária. A 

responsabilidade primária é a responsabilidade pessoal do executado por seus 

débitos decorrentes do princípio da separação patrimonial, sendo o primeiro 

patrimônio exposto aos meios executórios. (ASSIS, 2016, p. 320). Sendo assim, se 
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houver uma execução, os primeiros bens a serem executados serão os que 

estiverem no ativo do réu, de acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil 

“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. 

A respeito da responsabilidade secundária, esta se refere ao patrimônio que 

embora não pertença ao devedor pode sim, ser alcançada em fase de execução, 

com o instituto da personalidade jurídica, vide artigo 790 do Código de Processo 

Civil: 

Art. 790. São sujeitos à execução os bens: 

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito 
real ou obrigação reipersecutória; 
II - do sócio, nos termos da lei; 

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; 
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou 
de sua meação respondem pela dívida; 

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; 
VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão 
do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;  

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade 
jurídica. 

 

No âmbito da responsabilidade civil se inicia a distinção e individualidade de 

sujeitos, sendo que cada um torna-se dono de si. A pessoa jurídica possui uma 

autonomia que garante o direito de se retirar das responsabilidades contraídas por 

seu representante em ato que ultrapasse os direitos que foram outorgados por ela, 

até porque aquele que o representa não pode se confundir com a pessoa jurídica. 

(RODRIGUES, 2016, online). 

Agindo em nome da sociedade e tendo a pessoa jurídica existência distinta 

da dos seus membros, o ato do representante a vincula, enquanto o 
representante atuar dentro dos poderes que o instrumento constitutivo lhe 
confere. Ultrapassados tais poderes, exime-se a sociedade da 

responsabilidade, cabendo ao representante que exorbitou responder pelo 
excesso.(RODRIGUES, 2007, p. 94). 
 

De maneira uníssona a órbita aplicada é a aplicação do artigo 389 do Código 

Civil: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, 

e honorários advocatícios”.  

Os deveres jurídicos negativos ou positivos são da responsabilidade da 

pessoa jurídica, ou seja, os deveres que estão expostos e impostos pela legislação e 

também os de instrumentos específicos, como por exemplo, os contratos. Após a 

percepção da facilidade de se criar uma pessoa jurídica, as fraudes e ilegalidades 
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para ocultação de bens e patrimônios, se tornaram rotina, trazendo a necessidade 

da desconsideração da personalidade jurídica.  

 

3 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

A autonomia da pessoa jurídica possui uma fraqueza, que é a fraude. O 

direito tenta de toda maneira repelir a fraude, não dando espaço a má-fé e ao ato 

enganoso que quer lesar outrem ao não cumprir um dever. Caso isto ocorra, é 

necessária a correção por meio dos instrumentos legais que estão disponíveis, 

sendo um destes, a desconsideração da personalidade jurídica, que tem como 

propósito a supressão da fraude ou abuso, que resguarda também a autonomia da 

pessoa jurídica. (ALONSO, 2017, online). 

Existe uma prática mundial, nas sociedades por ações principalmente, em 

que o objetivo principal é ocultar os verdadeiros proprietários dos bens, ou seja, os 

bens da pessoa física são transferidos para a pessoa jurídica, passando apenas a 

ser titular de ações ou quotas da sociedade. (RODRIGUES, 2002, p. 96-97). Este 

mesmo autor acrescenta:  

A possibilidade que tais sociedades oferecem, de ocultar a pessoa do 
verdadeiro proprietário dos bens, provocou, em alguns países, uma reação 
da doutrina e da jurisprudência, visando pôr termo aos abusos que esta 

prática propiciaria. Essa concepção desenvolvida por alguns tribunais 
americanos e alemães é conhecida naquele primeiro país pela 
denominação de disregardtheory ou disregardofthe legal entity, ou ainda 

pela locução lifting thecorporateveil, ou seja, erguendo-se a cortina da 
pessoa jurídica. O que pretendem os adeptos dessa doutrina é justamente 
permitir ao juiz erguer o véu da pessoa jurídica, para verificar o jogo de 

interesses que se estabeleceu em seu interior, com o escopo de evitar o 
abuso e a fraude que poderiam ferir direitos de terceiros e o Fisco. Assim 
sendo, quando se recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar 

credores, para fugir à incidência da lei ou para proteger um ato desonesto, 
deve o juiz esquecer a ideia de personalidade jurídica para considerar os 
seus componentes como pessoas físicas e impedir que por meio do 

subterfúgio prevaleça o ato fraudulento. 
 

Rubens Requião (2012, p. 458) foi o introdutor do estudo sobre a 

desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, que pretende penetrar no 

âmago da pessoa jurídica, superando ou desconsiderando a personalidade jurídica, 

para atingir e vincular as responsabilidades aos sócios. Não se trata de “considerar 

ou declarar nula a personificação, mas de torná-la ineficaz para determinados atos”.  

No Ordenamento Jurídico Brasileiro, é possível encontrar a desconsideração 

da personalidade jurídica, nas Consolidações das Leis do Trabalho, no artigo 2º, § 

2º, estabelecendo que:  
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sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 

personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou qualquer 
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 
 

O legislador quis no artigo supracitado proteger o empregado e seus direitos 

trabalhistas, estabelecendo obrigações pela sociedade ou a administração entre as 

sociedades. Posteriormente, o Código Civil tratou diretamente da personalidade 

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. 
 

O referenciado artigo permite a desconsideração da personalidade jurídica 

quando identificado o abuso da personalidade, em situações de desvio de finalidade 

ou confusão patrimonial. O abuso é identificado quando utilizado em excesso para 

execução do poder ou direito, resultando no seu mau uso. 

Para roborar a desconsideração da personalidade jurídica, é de extrema 

importância focar na incidência de má-fé, já que a boa-fé é a determinação mor de 

todos os negócios jurídicos, para impedir que terceiros sejam prejudicados. A 

diferença deste e o abuso da personalidade é o desvio de finalidade, é o fim da 

pessoa jurídica que não foi minuciosamente observado, desvirtuando o objetivo 

social para buscar outros fins que não foram indicados no momento da constituição 

da sociedade, ou que de alguma forma infringem a lei, ou por confusão patrimonial 

decorrente de valores financeiros ou por outros patrimônios da pessoa jurídica e é 

usado pelos sócios em seu benefício próprio, por não poder identificar a separação 

patrimonial entre estes, ou até quando o bem da sociedade se encontra registrado 

em nome de apenas um sócio.  

O artigo 50 do Código Civil ainda agrega que o juiz pode decidir, a 

requerimento da parte ou do Ministério Público, na medida em que couber lhe 

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

sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa 

jurídica. A lei atribui à legitimidade a quem sofre a fraude ou o abuso, cabe do juiz, 

diante da casuística, desconsiderar. (ALONSO, 2017, online). Este artigo ainda 
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estabelece que os interesses tutelados de credores ou terceiros prejudicados pela 

utilização fraudulenta da autonomia será especificada para certas relações 

obrigacionais, para que se estendam aos bens particulares dos administradores ou 

sócios da pessoa jurídica.  

Ressalta-se ainda, que a desconsideração deve ser utilizada apenas em 

situações excepcionais. A regra geral é a de conservação e preservação da 

autonomia patrimonial para que a economia se desenvolva e progrida.  

 

3.1 TEORIA MAIOR 

Com o crescimento evidente sobre a desconsideração da personalidade 

jurídica, algumas teorias foram elaboradas sobre a real aplicação desta. A teoria 

maior, assim denominada, aplica a desconsideração da personalidade jurídica com 

mais cuidado do que a teoria menor, é realmente excepcional a aplicação. 

(VASCONCELOS, 2018, online). 

A teoria maior pode ser dividida em duas teses: a teoria maior subjetiva e 

teoria maior objetiva. A primeira foi à opção adotada pelo Código Civil, diante do já 

citado artigo 50, necessita de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, 

ou a confusão patrimonial. Portanto, para a teoria maior não basta que a pessoa 

jurídica esteja insolvente apenas, e impossibilitada de cumprir com suas obrigações 

financeiramente diante dos seus credores para que a desconsideração seja 

aplicada. Esta teoria reconhece a desconsideração da personalidade jurídica apenas 

quando houver de fato configurado o abuso, fraude e confusão patrimonial entre os 

bens da pessoa física e os bens da pessoa jurídica dos sócios.  

Já a teoria maior objetiva, conceitua que para haver desconsideração, é 

imprescindível que ocorra a confusão patrimonial, como se este fosse o intento real 

objetivo. Neste sentido: 

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIOS DA PERSONALIZAÇÃO E DA 

AUTONOMIA MATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR 
E MENOR. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E DE 

OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO 
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

OCORRÊNCIA. 1- O ordenamento jurídico adotou a teoria maior, na qual 
deve haver a prova incontestável da utilização fraudulenta da pessoa 
jurídica, a confusão patrimonial, dentre outras, nos termos do art. 50 do 

Código Civil e do art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - O 
legislador previu a teoria menor no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do 
Consumidor, na qual não se exige a prova de fraude, mas a simples 
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existência obstáculos efetuados pela pessoa jurídica ao impossibilitar o 

ressarcimento de prejuízos ao consumidor, como no caso de insolvência 
patrimonial. 3 - A desconsideração da personalidade jurídica não se 
confunde com a responsabilidade solidária, porquanto essa decorre de uma 

relação subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica, bem 
como não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes,  nos 
termos do art. 265 do Código Civil. 4 - A personalidade da pessoa jurídica, 

também, não se confunde com a dos seus sócios, tanto no que se refere ao 
patrimônio respectivo, quanto às obrigações assumidas, sob pena de 
violação aos princípios da Personalização e da Autonomia Patrimonial da 

Pessoa Jurídica. 5 - Não restando configurada a insolvência da executada 
ou a imposição de qualquer outro obstáculo impossibilitando o 
ressarcimento ao consumidor, a ensejar a desconsideração da 

personalidade jurídica, bem como não se tratando de caso de 
responsabilidade solidária dos sócios, imperioso a exclusão destes do pólo 
passivo da demanda, por ilegitimidade ad causam. 6 – Recurso conhecido e 

provido. (Acórdão n. 859749, 20100110919736APC, Relator: HECTOR 
VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, Data de 
Julgamento: 8/4/2015, Publicado no DJE: 14/4/2015. Pág.: 342). 

 

Dessa maneira, na teoria maior, os requisitos legalmente estabelecidos de 

fraude, abuso ou confusão patrimonial deverão ser atendidos, por tal motivo, 

considera-se uma teoria que oferece uma maior segurança jurídica aos sócios. 

 

3.2 TEORIA MENOR 

Na teoria menor a legislação cita as especificações, que diferentemente da 

teoria maior, não há requisitos para serem atendidos. A simples falta de bens ou 

direitos na sociedade que sirvam aos credores é o suficiente para atribuir ao sócio à 

obrigação da sociedade. A doutrina considera a teoria menor a menos elaborada, já 

que a desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer em qualquer hipótese 

que for preciso a execução do patrimônio do sócio, se a sociedade não tiver como 

arcar com os débitos executados. (SILVA, 2015, online).  

Juridicamente a teoria menor é aplicada usualmente apenas no Direito 

Ambiental e no Direito do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já afirmou em 

alguns julgados, que a regra geral no que diz respeito à desconsideração, deve ser a 

teoria maior, que tem seus requisitos próprios e garante uma aplicação mais segura. 

(VASCONCELOS, 2018, online). 

Esta é uma teoria considerada mais benéfica ao consumidor, já que precisa 

apenas da demonstração do estado de insolvência do fornecedor, ou o fato de a 

personalidade jurídica ser um embaraço ao ressarcimento dos prejuízos causados:  

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA 
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PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXIGÍVEL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código 
Civil e o Código de Defesa do Consumidor adotam teorias distintas 
para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto 

o primeiro acolheu a teoria maior, exigindo a demonstração de abuso 
ou fraude como pressuposto para sua decretação (CC art. 50), o CDC 
perfilha a teoria menor, a qual admite a responsabilização dos sócios 

quando a personalidade da sociedade empresária configurar 
impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor 
(CDC art. 28, § 5º). 2. Na hipótese, tratando-se de relação de consumo, 

comprova-se a realização de diligências infrutíferas no sentido de encontrar 
bens passíveis de penhora, sendo suficiente para decretar a perda 
episódica da personalidade jurídica do fornecedor. 3. Somando-se a 

ausência de patrimônio, têm-se fortes indícios da prática de atos 
fraudulentos, uma vez que a executada não foi encontrada nos diversos 
endereços indicados nos sistemas de pesquisa, constando nos registros da 

Receita Federal como inapta. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 
n.950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA 
CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. 

Pág.: 213/221.). 

 

A jurisprudência já aplicou também, em outras situações jurídicas diversas, a 

teoria menor, com o requisito básico de desconsideração, apenas a demonstração 

do descumprimento da obrigação ou insolvência da pessoa jurídica. Além disso, já 

fora utilizada também em casos de jurisprudências trabalhistas, mesmo que não 

existisse previsão legal especifica, levando em consideração primeiramente a 

vulnerabilidade do trabalhador. (VASCONCELOS, 2018, online). 

A teoria menor não pode ser utilizada como uma separação da teoria original, 

no caso, a teoria maior. É apenas uma segunda vertente, um tratamento 

diferenciado que se dá para proteger outros campos diferenciados no que diz 

respeito à desconsideração da personalidade jurídica. 

 

3.3 DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

O objetivo da desconsideração inversa da personalidade jurídica tem como 

escopo, afastar a autonomia patrimonial da sociedade empresária, para que esta 

responda pelas obrigações que seus sócios administradores adquiriram. (SABINO, 

2019, online). 

A primeira aplicação inversa da personalidade jurídica aconteceu no Tribunal 

de Justiça de São Paulo, em um acórdão de relatoria do Desembargador Manoel de 

Queiroz Pereira Calças, o AI 1.198.103-0/0, em 2008. No caso em tela, foi 

desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa natural, sócia da empresa, para 

http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=950088
http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=950088
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poder atingir o patrimônio da pessoa jurídica, presentes os requisitos que autorizam 

a desconsideração “clássica”.  

É comum, com a intenção de se tornar insolvente o esvaziamento do 

patrimônio do devedor pela transferência para titularidade da pessoa jurídica do qual 

é sócio, tornando muito difícil cumprir suas obrigações. (SABINO, 2019, online). 

O Código de Processo Civil, por meio do parágrafo 2º do artigo 133, veio pra 

selar o entendimento jurisprudencial construído antes, e também doutrinariamente, 

aprovando expressamente a teoria da desconsideração inversa da personalidade 

jurídica, quando dispõe “aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica”.  

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.169.175/DF, 2011) já aplica o 

Código de Processo Civil, após a regulamentação da desconsideração da 

personalidade jurídica inversa: 

 

[...] 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. [...]. 
 

Ao contrário da desconsideração da personalidade jurídica, a 

desconsideração inversa não estava prevista até março de 2016, na lei. Quando o 

Código de Processo Civil entrou em vigor, os tribunais superiores á aderiram de 

pronto. (SABINO, 2019, online). A ideia foi reconhecida nos Enunciados 283 e 285 

da Jornada de Direito Civil. Vide: 

Enunciado 283: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica 
denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa 
jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros”.  

“Enunciado 285: A teoria da desconsideração, prevista no artigo 50 do 
Código Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica, em seu favor. 
 

Coelho (2012, p. 73), ao tratar do tema explanou que:  

A fraude que a desconsideração visa coibir, é basicamente o desvio de 

bens. O devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual 
detém absoluto controle. Desse modo, continua a usufruí-los, apesar de não 
serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica controlada. Os seus 

credores, em princípio, não podem responsabiliza-lo executando tais bens. 
É certo que, em se tratando a pessoa jurídica de uma sociedade, ao sócio é 
atribuída a participação societária, isto é, quotas ou ações representativas 

de parcelas do capital social. 
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No caso da desconsideração inversa, o sócio irá figurar como devedor e a 

sociedade empresarial como responsável patrimonial secundária, quando se 

constata que o sócio transferiu seu patrimônio pessoal para a sociedade empresarial 

com o objetivo de frustrar a satisfação dos direitos dos seus credores. (NEVES, 

2017, online).  

Dependendo de cada situação, caberá ao magistrado avaliar as objetividades 

nos casos concretos, para que a responsabilidade recaia em quem realmente tenha 

causado a lesão, ou os terceiros que possam vir a ser prejudicados, e após essa 

avaliação decidir qual o véu de pessoa jurídica será atingido, para que os 

responsáveis de fato sejam onerosamente alcançados. 

 

4 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA ENTRE OS SÓCIOS E A 

EMPRESA 

A desconsideração da personalidade jurídica e sua teoria estão repercutidas 

nos artigos 1023 e 1024 do Código Civil, permitindo que os bens dos sócios sejam 

atingidos de forma subsidiária, “na proporção que estes participem das perdas 

sociais”, depois de executados com os bens da empresa. (DIAS, 2014, p. 12). Sendo 

assim, cabe aos sócios responder com seu patrimônio pelo ônus do fracasso. A 

segurança jurídica patrimonial não se sobrepõe à segurança existencial do 

trabalhador, titular de direitos de natureza alimentar. (ALMEIDA, 2016, p. 434).  

O juiz pode de ofício, no âmbito de execução, determinar a desconsideração 

da personalidade jurídica através de decisão interlocutória devidamente 

fundamentada. Já o sócio, pode invocar o benefício da ordem quando da constrição 

de seus bens, para que primeiramente sejam executados os bens da sociedade. 

Para que a ocorrência seja bem sucedida, o sócio precisa indicar onde estão os 

bens livres e desembaraçados para penhora, com a ordem de preferência do artigo 

835 do Código de Processo Civil. (SCHIAVI, 2016, p. 386).  

A viabilidade de invocar o benefício de ordem garante a responsabilidade 

subsidiária do sócio em face da pessoa jurídica. Porém, a doutrina e a jurisprudência 

têm divergido sobre a responsabilidade dos sócios ser solidária entre ambos, de 

forma que cada um seja responsável pela totalidade da dívida, com o direito de ação 

regressiva contra os demais por aquele que pagou o total da dívida sozinho. 

(SCHIAVI, 2016, p. 387). 
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Neste mesmo sentido, Carlos Eduardo Oliveira Dias também defende que a 

responsabilidade entre os sócios é solidária, devendo cada um responder pela 

totalidade da dívida, para, em ação própria, cobrar dos demais sócio o pagamento 

proporcional às suas cotas. 

No tangente aos sócios que podem ter os bens diretamente atingidos quando 

ocorre à desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a doutrina 

trabalhista solidificou o entendimento de não atingir apenas os sócios que participam 

ativamente da gestão empresarial, mas também daqueles que não participem da 

gestão, porém, façam parte da sociedade. (DIAS, 2014, p. 12). 

Os administradores das sociedades, sócios ou não, de acordo com o artigo 50 

do Código Civil, são responsáveis pelos créditos trabalhistas, pois existe uma 

relação direta de causalidade entre ser gestor da empresa e inadimplir nas 

obrigações dos contratos de trabalho. (DIAS, 2014, p. 20). 

O mesmo autor supracitado expõe que os sócios que por ventura possam ter 

seus patrimônios pessoais atingidos quando desconsiderada a personalidade 

jurídica da sociedade empregadora, são tanto os contemporâneos, quanto os que 

futuramente venham a integrar a sociedade. 

A responsabilização patrimonial solidária dos sócios quando da 

desconsideração da personalidade jurídica, tem um caráter disciplinador, já que se 

obtiverem a consciência de que no futuro, os seus bens poderão ser atingidos 

diretamente para adimplir dividas patrimoniais, os sócios, precocemente, podem se 

preocupar em fazer uma boa gestão empresarial para evitar os danos a terceiros e a 

si também. (TABORDA, 2014, online). 

No diapasão da responsabilização indistinta de todos os sócios quando 

acontece a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a legislação não 

diz nada sobre quais sócios serão responsabilizados, ou qual à medida que serão 

atingidos, não cabendo ao intérprete fazer. (GARCIA, 2013, p. 20). 

Conclui-se, então, que o “levantamento do véu” da personalidade jurídica 

atinge, sem distinção, todos aqueles que integram a empresa, fazendo com que 

futuros e eventuais sócios de boa-fé possam se valer dos seus direitos de regressos 

e também reaver o devido por sócios culpados. Porém, esta situação só diz respeito 

aos que fazem parte e compõem a pessoa jurídica da empresa, terceiros 

prejudicados não podem fazer parte deste âmbito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A desconsideração da personalidade jurídica veio como um instrumento 

valioso e poderoso, que coíbe condutas abusivas, que tem por objetivo apenas 

deturpar e desfigurar a função social das empresas. Como visto este instituto não 

pode ser utilizado indiscriminadamente, para não ferir o princípio da garantia da 

separação patrimonial, transformando a exceção em regra. 

Primeiramente, a ideia de conferir uma personalidade própria para as pessoas 

jurídicas possuía o objetivo de estimular a economia. Porém, o uso indevido 

acendeu um alerta, quando os sócios ou administradores, cometiam fraudes, abusos 

de direito ao deixar a pessoa jurídica sem o patrimônio integral, fazendo com que 

não pudessem se responsabilizar por suas dívidas.  

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica surgiu, para atingir, 

nestas situações excepcionais, o patrimônio destes que agem de má-fé, sejam 

sócios ou administradores.  

Uma segunda evolução trouxe mais desenvolvimento para o caso da 

desconsideração, sendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica, 

quando sócios ou administradores que possuem patrimônio, o deixam em nome da 

pessoa jurídica, agindo novamente, de má-fé, para se esquivar de obrigações de 

maneira indevida. 

Esta teoria rendeu o aperfeiçoamento da pessoa jurídica, de forma justa para 

todos os envolvidos na relação. Ninguém mais sairá impune, pois, sem extinguir a 

pessoa jurídica, esta será responsabilizada pelos atos de abuso, fraude, ou 

confusão patrimonial, da própria personalidade que lhe foi reconhecida pelo 

ordenamento jurídico. (DE FARIAS, 2012, p. 450).  

Todos os que integram a desconsideração da personalidade jurídica são 

atingidos pelo “levantamento do véu”, de forma indistinta, para que os que agem de 

forma honesta e com boa-fé possam se valer de seus direitos contra os sócios que 

se aproveitaram dessa situação, seja por meio de ressarcimento ou regresso. 
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