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INTRODUÇÃO

Este trabalho visa a apresentar a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica e elucidar algumas questões básicas sobre ela no direito brasileiro
e alienígena, hodierna e antigamente, para que possamos, ao final deste artigo, discutir o
projeto do novo Código de Processo Civil, que açambarcará o incidente de
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
A pessoa jurídica é uma ficção do Direito para possibilitar práticas
comerciais do cotidiano, entre outras funções. Devido às grandes incertezas do dia-adia, praticar o comércio é uma atividade de alto risco, e, por isso, para defender o
patrimônio das pessoas que se aventuram nesta árdua tarefa, foi criada esta ficção. É
delimitar a um patrimônio uma responsabilidade, para que esta não tenha alcance sobre
a pessoa natural ou seu próprio patrimônio. A partir deste véu que é posto entre a pessoa
jurídica e a natural, muitos acham uma grande oportunidade de fraudar negócios e
adquirir vantagens ilícitas. LAMARTINE CORRÊA 1 afirma ser este um grande
problema de todos os países que fazem uso desta ficção e que é incumbência da
jurisprudência e doutrina acharem meios para impedir o mau uso da personalidade
jurídica. A grande resposta ao mau uso é, com certeza, a disregard of legal entity.
Devemos frisar, entretanto, que a disregard é apenas uma sustação
episódica dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica, para que sejam alcançados os
verdadeiros responsáveis do dano e seus respectivos patrimônios. Não se quer com isto
expulsar do ordenamento pátrio a ficção da pessoa jurídica, mas tão somente anular o
mau uso que vem sendo praticado por pessoas de todo o mundo. Fraude, abuso de
direito, abuso da personalidade, prejuízo a credores; tudo isso tem-se procurado
bloquear através da disregard. Vê-se, destarte, que esta doutrina vai além da tutela do
indivíduo per si, mas visa-se com isto à sobrevivência de todo o sistema mundial de
capitalismo.
A famosa teoria da desconsideração, também conhecida como
disregard of legal entity, é a desconsideração episódica da personalidade jurídica, e foi
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OLIVEIRA, J. Lamartine Corrêa de – A Dupla Crise da Pessoa Jurídica. São Paulo, Saraiva: 1979,

p.262.
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definitiva e primeiramente positivada no ordenamento pátrio com o Código de Defesa
do Consumidor, seguido pela Lei n. 8.884/94 (Lei Antitruste), pela Lei 9.605/98 (Lei
Ambiental) 2 e depois com o Código Civil de 2002. Mas, até o momento, não há
tratamento processual específico e positivado da disregard no Brasil, apenas legislação
de direito material, e o projeto de novo Código de Processo Civil veio mudar este
paradigma. Antes do código consumerista, a teoria era aplicada por alguns operadores
do direito no país, mas de forma jurisprudencial e doutrinária apenas, vigorando, de
forma quase absoluta, a personalidade jurídica e seu patrimônio em separado,
açambarcada pelo art.20 do Código Civil de 19163.
Esta teoria nasceu nos tribunais ingleses e estadunidenses como uma
forma de se fazer justiça, uma forma de se frear o uso abusivo, ilegítimo e às vezes até
ilegal da personalidade jurídica. Foi, todavia, na Alemanha que ganhou grande força e
estudos. O uso incorreto da personalidade jurídica é comum em diversos países, e vem
como forma de se obter vantagem pessoal através do véu protetor da pessoa jurídica.
Com o projeto de novo Código de Processo Civil, esta teoria ganhou
visão processual, uma visão incidental, como vários doutrinadores já pregavam que
deveria ser e que mostraremos a seguir neste trabalho. Algumas mais modificações
foram feitas, como a citação obrigatória – do sócio ou do terceiro e também da pessoa
jurídica para que se possa estabelecer o contraditório e a ampla defesa – e a
possibilidade de esta teoria ser aplicável a quaisquer fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e também na execução fundada em título
executivo extrajudicial.
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COELHO, Fábio Ulhoa – Curso de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva: 1.999, v.2, p.48-54.
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FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD, Nelson – Direito Civil – Teoria Geral. Rio de Janeiro,

Lumen Juris: 2006. P.284.
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HISTÓRICO
Segundo FÁBIO ULHOA4, os ingleses foram os primeiros a positivar
de fato a teoria da disregard com o Companies Act de 1929, na seção 279, que alegava
que em uma liquidação de sociedade onde se constatasse que houvera ocorrido fraude
contra credores ou de qualquer outra natureza, poder-se-ia, a pedido do interessado,
considerar como responsável direta e ilimitadamente a(s) pessoa(s) que dera(m) causa
ao prejuízo. Mas o que de fato entrou para a história como exórdio da disregard of legal
entity foi o caso Salomon v. Salomon & Co. Ltda., julgado na última instância inglesa,
House of Lords, em 1897 5 . Neste caso, um sócio era, ao mesmo tempo, credor da
mesma sociedade - transferira a esta um fundo de comércio que ele já possuía, tornando
o fundo de comércio da sociedade superestimado em relação às ações integralizadas.
Assim, tornou-se credor privilegiado em relação aos demais credores quirografários.
Podemos perceber o grande desvirtuamento da personalidade jurídica deste caso
ensejador da teoria da disregard.
Atualmente, no que tange ao sistema Common Law, o grande ápice da
disregard está no ordenamento estadunidense, onde a personalidade jurídica começa
através da incorporation – um ato estatal que define de fato o começo da personalidade
da pessoa jurídica, dita Corporation. Este ato estatal seria um privilégio do qual não se
poderia abusar, e este é o princípio fundamental da desconsideração 6 . A doutrina
estadunidense veio para estampar definitivamente a base da disregard, que seria a
vedação às pessoas naturais para invocarem a personalidade jurídica para fins ilícitos7.
No sistema romanista, no qual se inclui o nosso país, o grande
expoente foi o alemão ROLF SERICK, que sistematizou o Durchgriff (teoria da
desconsideração na visão alemã) com a obra “Forma jurídica e realidade das pessoas
jurídicas – Contribuição de Direito Comparado à questão da penetração destinada a
atingir pessoas ou objetos situados atrás da pessoa jurídica” de 1952, traduzida ao país
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COELHO, op. cit. p.48

5

FARIAS & ROSENVALD, op. cit. p.279
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OLIVEIRA, op.cit. p. 267.
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Ibidem. p. 269

6

por Rubens Requião em trabalho publicado na Revista dos Tribunais 8 . Segundo
ROSENVALD, este foi o trabalho que propugnou a teoria da disregard no Brasil9.
LAMARTINE CORRÊA 10 , em estudos da grande obra de Serick
supracitada, citou a existência de duas vertentes da desconsideração na visão alemã:
uma vertente ampla, onde entendeu que Durchgriff designaria todos os casos do
episódico afastamento da separação entre a pessoa jurídica e a física (separação esta que
atende a sua responsabilidade, a seu patrimônio, a seu estado, a sua nacionalidade etc.);
a vertente estrita, Haftungsdurchgriff, onde a desconsideração se consubstanciaria
precipuamente para fins de responsabilidade, afastando, também, em caráter episódico,
a separação entre pessoa física e jurídica para responsabilização do sócio por dívidas da
sociedade ou ainda inversamente, ou seja, atingir o patrimônio da sociedade através de
ato praticado pelo sócio (trata-se da desconsideração inversa, que o projeto de Código
de Processo Civil veio positivar. Adotaremos o tema ao final deste trabalho.)

8

FARIAS & ROSENVALD, op.cit. p. 283.

9

Ibidem, loc. cit.

10

OLIVEIRA, J. Lamartine Corrêa , op. cit. P. 282-3.
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DO DIREITO MATERIAL:

A Teoria Maior e a Teoria Menor

Existem duas vertentes admitidas para a doutrina da desconsideração
da personalidade jurídica, são elas a teoria maior da desconsideração e a menor. A teoria
maior, ou mais elaborada, leva em necessária consideração o elemento subjetivo para
desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, há de se ter uma fraude ou algum
ato abusivo do instituto da pessoa jurídica para que se possa aplicar a disregard 11 .
Parece-nos ser o viés adotado pelo Código Civil de 2002 em seu art.50. É grande adepto
desta vertente objetiva FÁBIO ULHOA12, que diz ser mais compatível com as bases
teoria do disregard no direito alienígena, mas que realmente dificulta a defesa do
consumidor, por exemplo, no que tange o fator prova.
Ao revés, a teoria menor, ou menos elaborada, não leva em
consideração o aspecto subjetivo, mas tão somente o aspecto objetivo, ou seja, basta
haver um comprometimento do uso da pessoa jurídica de forma a não ser capaz de arcar
com suas obrigações (patrimônio insuficiente por desvio de finalidade, p. ex.), causando
prejuízo a terceiros. FÁBIO ULHOA 13 , novamente, alerta para os riscos desta
concepção da disregard, alude à confusão patrimonial como exemplo clássico desta
vertente. O grande archote da concepção objetivista é o parágrafo quinto do art.28 do
Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, segundo princípios desta parte da
disregard, é necessário tutelar fortemente o interesse do consumidor (até por um
comando constitucional, art. 5º, XXXII), que é menor na relação consumerista, já que
seria muito difícil a prova do dolo dos sócios da empresa.
GUILHERME

FERNANDES

NETO

14

considera

que

este

posicionamento, de não ser necessária a fraude para se desconsiderar a personalidade
jurídica, é de fato anterior ao próprio código protetor do consumidor. Bastava que o uso
11

ULHOA, op. cit. p.35

12

Ibidem, p. 44.
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Ibidem, loc. cit.
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FERNANDES NETO, Guilherme. O abuso do direito no Código de Defesa do Consumidor: cláusulas,

práticas e publicidades abusivas. – Brasília, Brasília Jurídica: 1999. p. 188.
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da pessoa jurídica fosse abusivo, ou seja, que se distanciasse dos objetivos postos da
pessoa jurídica. A desconsideração, neste caso, seria uma, nas palavras deste grande
mestre, “punição da „disfunção‟ e não da má-fé”.
Neste ponto do trabalho, torna-se necessário conceituar ato ilícito,
ilegal e abusivo, para nortear nosso estudo sobre a disregard. O ato ilícito, ainda
segundo GUILHERME FERNANDES 15 , é aquele que viola indiscretamente um
comando da lei e que necessariamente causa prejuízo a terceiros. O ilegal seria aquele
que, embora fira o comando da lei, não acarreta prejuízo a ninguém. O abusivo seria
aquele que tem aparência de ato estritamente normal com os ditames jurídicos, mas que,
se olharmos com mais atenção, mostra-se, como diz GUILHERME NOGUEIRA DA
GAMA16, distorcido da finalidade prática, que visa tão somente deturpar a boa fé ou
qualquer outro princípio que legalize o ato no ordenamento jurídico. Segundo aquele
autor 17 , não se tocam os atos abusivos com os ilícitos, já que estes necessitam de
comprovação de dano e os abusivos não. Assim, mesmo em diferentes categorias, o
CDC positivou a mesma sanção na ocorrência a estes atos, a saber, a nulidade.

15
16

FERNANDES NETO, op. cit. p. 114-5
NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon. Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica

– Visão Crítica da jurisprudência. São Paulo. Atlas S.A.: 2009. P.14.
17

FERNANDES NETO, op. cit. p. 197-201.
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Disregard no código de defesa do consumidor e no código civil de 2002
No código do consumidor: a problemática do art. 28

Como o primeiro código a positivar tal doutrina, faz-se necessário um
estudo atento sobre o art.2818 deste código, para podermos enxergar as inovações do no
projeto de novo Código de Processo Civil.
O caput do artigo em discussão tem redação muito forte, tutelando
com grande maestria e generalidade os interesses do consumidor, fazendo uso, para
isso, de elementos objetivos, deixando de lado a aferição de dolo e fraude (teoria
menor). Prova disto se tem na parte final do caput, onde a disregard poderá ser evocada
quando da falência, insolvência e fim da pessoa jurídica provocados por má
administração, seja ela dolosa ou não. Há apenas elemento objetivo nesta questão.
Observa-se, contudo, que somente é responsabilizado aquele que se
esconde por trás do manto da personalidade jurídica, visto que se aquele que dá causa ao
dano ou já seja responsável pelo dano pelo estatuto societário, não há o que se falar em
desconsideração, por óbvio19. Isto porque a disregard é uma sanção extrema, deixar de
aplicar a ficção da personalidade jurídica é algo grave ao ordenamento, mas se faz isto
para tutelar o bem maior.
A faculdade que o caput dá ao Estado juiz para, in casu, avaliar a
necessidade de desconsideração é também um grande avanço da doutrina no país,
lembrando sempre a necessidade de esta desconsideração ser aludida pelo interessado,
seja de forma incidental ou em ação autônoma (a forma incidental ganhou sobre a ação
autônoma no projeto de novo Código de Processo Civil, tema que será abordado no
final deste trabalho). Há de se ressaltar, entretanto, que existe uma linha tênue entre a

18

Art. 28, CDC, caput: “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.”
19

Neste sentido: DIDIER, Fredie Jr. – no artigo: Aspectos processuais da desconsideração da

personalidade jurídica, p.7
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faculdade que o juiz tem e o seu dever, já que é dever do Estado proteger o consumidor,
garantir que não seja lesado20.
Abuso do direito é caracterizado pelo caput quando se faz uso de atos
que aparentam legitimidade, mas que afetam a boa fé, e podem causar prejuízo ao
consumidor. GUILHERME FERNADES21 arrola as ferramentas usuais para abusar do
direito nas relações consumeristas, são elas: as cláusulas contratuais, as práticas
comerciais e a publicidade. Todas estas convergem, segundo o autor, à disfunção da
pessoa jurídica, no sentido de afastar a pessoa jurídica de sua função econômica e
social, da equidade e da boa fé. Ainda segundo ele, a teoria do abuso do direito é a que o
legislador optou no CDC, esta teoria imputa diferentes sanções a cada ferramenta citada
anteriormente.
Os parágrafos 2º, 3º e 4º tratam da responsabilidade solidária das
pessoas jurídicas (sociedades, sociedades coligadas e consorciadas) que integram o
grupo societário. Este assunto foge ao tema tratado neste artigo, e com pesar, não será
devidamente aprofundado.
Mas o que realmente é interessante notar nos parágrafos do art. 28
CDC é a razão do veto presidencial ao parágrafo 1º. Toda a argumentação lógica do
veto foi dirigida ao parágrafo 5º, que segundo parte da doutrina, deu à disregard uma
base jurídica incompatível com a jurisprudência e doutrina que vinham basilando a
desconsideração à época 22 , alargando exageradamente as hipóteses de aplicação da
disregard. Bastaria que fosse, de alguma forma, óbice a personalidade ao
ressarcimento de prejuízos do consumidor. O presidente quis, destarte, restringir o
grande alargamento que a doutrina do disregard recebera com este parágrafo.
Apesar de considerar as razões do veto, valioso é ressaltar que, mesmo
com a tentativa de se restringir o alcance do art.28 e seus parágrafos com o veto
presidencial (e sua exposição de motivos) ao parágrafo 1º, o código consumerista visa a
proteção da parte mais frágil da relação consumo. E esta é a função precípua do Direito
e da Justiça: igualar os desiguais na medida de suas desigualdades, para que possamos

20

FERNANDES NETO, op. cit. P. 188.

21

Ibidem, p.113

22

ULHOA, op. cit. p. 49
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conviver harmoniosamente. O mestre GUILHEME FERNANDES

23

pondera

escorreitamente que não se quis falar em ocorrência de qualquer elemento subjetivo,
mas tão somente no ressarcimento ao consumidor. Como grifei acima, de alguma
forma, também o fez o grande mestre e com motivo, já que o legislador quis reforçar a
proteção ao consumidor, não restringindo este ressarcimento a qualquer tipo de
obstáculo que o caso concreto ou a doutrina venham impor24.
Ou seja, apesar de as razões do veto terem sido acatadas, não cabe ao
operador do direito (como parte da doutrina prega) restringir com base em direito
comparado (disregard e durchgriff) mais do que o legislador se propôs a legislar. Há de
se ponderar o avanço que teve a desconsideração no direito pátrio com o nosso CDC e
as razões de limitação a este mesmo avanço. Não cabe ao operador do direito optar por
tal interpretação restritiva sob pena de desrespeitar os direitos do consumidor arrolados
no art.6º do CDC, especialmente no que tange ao princípio da confiança – este, segundo
a doutrina25, deve ser entendido como a garantia aos consumidores de qualidade dos
produtos e da possibilidade de ressarcimento por danos causados pelos produtos,
informações ou serviços; ou ainda, mesmo que o produto seja lesivo ao consumidor, que
este tenha plena consciência de sua potencialidade danosa26.

23

GUILHERME FERNDANDES, op.cit. p.189

24

Neste sentido está também a jurisprudência do TJDFT em reclamação dirigida aos Juizados Especiais

Cíveis, Processo n.: 2006. 06. 1. 005576-3, RELATORA: Leila Arlanch – “a interpretação mais
acertada para o dispositivo em comento (caput do art.28) é de que se proceda à desconsideração da
personalidade jurídica ante a simples ausência de bens da empresa para suportar as obrigações a que
esteja obrigada e independentemente da presença dos requisitos descritos no caput da norma, tais como
abuso de direito, infração à lei ou encerramento das atividades.”
25

MARQUES, Claudia Lima – Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo, RT: 2004.

P. 442
26

Exemplo clássico da preservação do princípio da confiança é a venda de bebida alcoólica e de cigarros,

alertando os consumidores de seus efeitos nocivos à saúde. Caso interessante também vinculado ao tema
da confiança é o Orkut (site de relacionamento mundialmente conhecido da empresa estadunidense
Google (no Brasil, GOOGLE BRASIL INTERNET S/A). Sabendo da possibilidade de outros usuários do
site terem acesso a informações e fotos pessoais, cabe ao indivíduo a vigilância das informações que deve
adicionar ao seu perfil no site de relacionamento, não sendo responsável pelo conteúdo ali expresso por
outros a empresa Google (neste sentido, Apelação Cível no Juizado Especial: 2006 01 1 006826-5 –
TJDFT, RELATOR JUIZ: James Eduardo Oliveira).
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FÁBIO ULHOA 27 assevera que não precisaríamos do caput se
fossemos levar ao pé da letra o parágrafo 5º, visto que aquele já elenca as possibilidades
da episódica desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, e este quase extirpa
do direito consumerista a ficção da pessoa jurídica. GILBERTO BRUSCHI28 concorda
com ULHOA e acrescenta que seria uma “heresia jurídica” opor uma visão puramente
objetivista, sem considerar a fraude ou o abuso, sob pena de ferir gravemente as bases
da teoria da desconsideração. E é exatamente por isto que ZELMO DENARI29 afirma
ser necessário dar uma interpretação ao parágrafo 5º conjugada com “as razões de veto
opostas pelo Presidente da República ao seu parágrafo 1º”. Isto porque, com o veto,
houve “comprometimento da eficácia deste parágrafo no plano das relações de
consumo”.
Armado com todos estes dispositivos, o consumidor está apto a
adentrar o véu protetor da personalidade jurídica e constranger os bens patrimoniais dos
sócios ou até mesmo de outro grupo societário30, até o limite de seu prejuízo, sendo este
resultante das práticas abusivas citadas no caput, são elas: abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito e violação dos estatutos ou contrato social. Esta
é a grande sanção ao abuso de direito e de personalidade jurídica (e, novamente, não é
sanção ao dolo) no direito consumerista.

Disregard no direito privado

Já no âmbito cível, diferentemente do que ocorre no consumerista, não
há relação entre desiguais, mas entre iguais em força de interesses. Mais facilmente é,
pois, adquirir provas de fraude, e é exatamente por isto que o abuso da personalidade
jurídica é fundamental para se aplicar a teoria do disregard. Parece-nos que é o
dispositivo (art. 50, CC/02) que mais se adere à concepção subjetivista da teoria da
27

ULHOA, op. cit. p.51

28

BRUSCHI, Gilberto Gomes – Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica –

2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2009. p.117
29

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Rio de

Janeiro: Forense Universitária, 2000. P. 208-10.
30

FERNANDES NETO, op. cit. p.185
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desconsideração. Tamanha importância é dada a este dispositivo, que o legislador fez
questão de taxar quais são os casos de abuso da personalidade, e são eles: a confusão
patrimonial e o desvio de finalidade.
É notável que a redação do art.50 do Código Civil hodierno se difere
do art.28 do código consumerista. Já foi explicado que aquele se detém mais à
concepção subjetivista da disregard (teoria maior ou mais elaborada), e este, à
objetivista (teoria menor ou menos elaborada). Assim sendo, no que diz respeito à
relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente,
o Código Civil. O legislador foi sábio em separar as esferas jurídicas. O caráter
subsidiário da Lei Civil explica-se por ser que a relação consumerista se perfaz no
âmbito privado. CLAUDIA MARQUES31 ainda arrola mais um caráter à Lei Civil no
que tange à relação de consumo, é ele o de complementariedade. Explica que, com sua
entrada em vigor, o Código Civil unificou as obrigações cíveis e comerciais, sem,
entretanto, unificar os contratos. Assim, os parágrafos que tratam da responsabilidade
subsidiária do art.28, CDC eram complementados pela Lei das Sociedades Anônimas que dava as definições de todos os tipos de sociedades arroladas nos parágrafos. Agora
têm seus significados complementados pelo próprio Código Civil de 2002.

31

MARQUES, op. cit. p. 441.
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DO DIREITO PROCESSUAL:

Aspectos processuais atuais e inovações do projeto de novo código de
processo civil

Finalmente chegamos ao objetivo de nosso trabalho: a visão
processual atual e a que o projeto de novo Código de Processo Civil traz inovando o
ordenamento. Ressaltamos que o aspecto processual hoje adotado é puramente
jurisprudencial e doutrinário, não havendo ainda tratamento legislativo ao tema.
É por isso da grande importância do incidente da desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica pelo projeto de novo Código de Processo Civil.
FREDIE DIDIER 32 já alertava à necessidade deste tratamento processual à teoria da
disregard, visto sua importância protetora e constitucional no ordenamento jurídico
pátrio, já que não bastava mais o tratamento material, doutrinário e jurisprudencial à
aplicação da teoria da disregard.
Abordaremos uma visão demonstrativa, do que era e do que o projeto
propõe que seja, e uma crítica, colocando nosso humilde e singelo posicionamento, data
vênia, a respeito dos temas a seguir tratados e possíveis emendas ao projeto de novo
Código de Processo Civil.

Da provocação pela parte ou pelo ministério público: a possibilidade
de aplicação da desconsideração ex officio pelo estado-juiz

Discute-se se há necessidade ou não de provocação pelo interessado (a
parte ou Parquet, quando intervir no processo de acordo com o art. 82, CPC), para que
o Estado-juiz desconsidere a personalidade da pessoa jurídica. O art. 50, CC, alude à
necessidade desta provocação. Parte da doutrina que segue esta vertente se apóia no art.
2º do CPC em vigor, ou seja, o juiz jamais poderia desconsiderar a personalidade

32

DIDIER, op. cit. p.1
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jurídica ex officio, sob pena de ferir o princípio da inércia do judiciário 33 , não
importando o âmbito em que se passe a relação jurídica, seja cível ou consumerista.
O que parece ser mais sensato hoje é, entretanto, data vênia, a
separação entre o âmbito cível e o consumerista (já que o Código do Consumidor é lei
especial), isto porque o art. 50, CC, faz realmente necessária a provocação para que seja
aplicada a disregard. Já o art. 28 do CDC em momento algum alude a tal provocação
pela parte ou pelo Ministério Público, quando estiver intervindo no processo, como
requisito para aplicação da desconsideração. Não cabe, pois, ao operador do direito
fazer desta provocação um requisito fundamental à aplicação da disregard.
GUILHERME NOGUEIRA DA GAMA34 corrobora para esta opinião, alegando serem
as normas do código consumerista “de ordem pública”, o que, pelo bem maior,
autorizaria o juiz aplicar, sim, ex officio, a desconsideração. É também um comando
constitucional, já que o Estado deve proteger o interesse do consumidor (art. 5, XXXII
da Carta Magna), que é realmente a parte vulnerável da relação consumerista.
Mas a visão que parece ter de fato sido adotada no projeto é que o
requerimento, pela parte ou pelo Ministério Público, da desconsideração seja um
requisito fundamental para a aplicação da disregard. Isto poderia, entretanto, afetar a
proteção do consumidor, haja vista o Estado-juiz não poder mais, ex officio,
desconsiderar a personalidade jurídica para a busca de bens capazes de ressarcir a
pessoa lesada. Vejamos o art.752, parágrafo 4º35, do também projeto de CPC. Ele torna
obrigatório o procedimento de incidente firmado pelo art.77 do mesmo. Destarte,
também obriga o requerimento nas relações consumeristas, já que a desconsideração
(sanção extrema que é) deve usar de vias judiciais para ser alcançada, revogando-se
tácita e parcialmente o Código de Defesa do Consumidor.
Talvez, pelas razões acima expostas, fosse mais prudente e eficaz que
o Estado-juiz pudesse aplicar a desconsideração a requerimento das partes, ou do
33

Neste sentido: FARIAS & ROSENVALD, op.cit. p.289-90.

34

NOGUEIRA DA GAMA, op. cit. p.25.

35

Art. 752: Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos

previstos em lei.
§ 4º: Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto
neste Código.
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Ministério Público ou ainda ex officio, já que a aplicação desta doutrina necessita de um
juízo de valor do próprio juiz mesmo na redação original (ou seja, mesmo sendo
requerida pela parte ou MP, o juiz deve valorar, in casu, a necessidade de aplicação ou
não da disregard na atual redação do CC, art.50 e no projeto em voga). Nada mais
coerente que este juízo de valor pudesse ser feito independentemente de requerimento.
Concluímos, assim, que se pode emendar o caput do art.77, para uma melhor
perseguição da justiça, da moral e da coesão social, retirando-se a expressão “a
requerimento da parte ou do Ministério Público”. Nesta proposta, as partes e o MP
poderiam requerer a desconsideração, e isto não obstaria aplicação ex officio pelo
magistrado, dando um maior e melhor alcance da disregard no ordenamento jurídico
pátrio.

Do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa: a citação

Ademais, há outra grande discussão sobre o contraditório em relação à
teoria da disregard. O que mais garantiria a possibilidade de defesa aos terceiros
(sócios) afetados frente à desconsideração: aplicá-la de forma incidental, por decisão
interlocutória apenas, ou aplicá-la em ação autônoma?
Antes de partimos para as duas vertentes dominantes na doutrina
hodierna, cabe ressaltar, também, que para conservarmos o devido processo legal,
somente o Poder Judiciário tem autoridade para desconsiderar a personalidade jurídica
(já que esta é a regra geral, a desconsideração é uma sanção extraordinária), um
particular jamais poderia fazê-lo (sob pena de banalizar a teoria do disregard e não mais
valer entre nós a ficção da pessoa jurídica, o que teria efeitos desastrosos para nossa
vida prática, colocando em risco o próprio sistema capitalista). Bom exemplo a respeito
da necessidade de prolação judicial é analisado por GUILHERME NOGUEIRA DA
GAMA 36 , e é o REsp. n 282.266 – RJ (2000/0104223-8), onde, em uma ação de
cobrança, o credor despersonalizou a pessoa jurídica endereçando a ação contra os
sócios, ou seja, antes mesmo de o Judiciário desconsiderar a personalidade jurídica e
afetar terceiros, chamando-os ao processo para se defenderem (já que será seu

36

NOGUEIRA DA GAMA, op.cit. p.223
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patrimônio afetado), o autor já considerou a disregard, entrando com uma ação contra o
sócio diretamente.
Divide-se a doutrina, uma vertente que alega ser o incidente uma
afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, devendo, portanto, iniciar-se uma nova ação de conhecimento autônoma à
execução, que vise levantar o véu da personalidade jurídica e criar um título executivo
judicial. Neste novo processo, dar-se-ia obrigatoriamente a citação dos sócios ou de
terceiros e da pessoa jurídica, já que, como muito dito neste trabalho, a disregard é uma
sanção extraordinária aos sócios. Em nosso ordenamento jurídico, não cabe sanção sem
a possibilidade de defesa. FÁBIO ULHOA37 acredita na impossibilidade de uma sanção
desta magnitude ser prolatada por mero despacho, mas o levantar do véu deve ser feito
por ação judicial específica por meio de dilação probatória. FREDIE DIDIER38 segue a
mesma concepção, julgando que a falta de citação ofenderia o contraditório, ou seja, o
sócio deveria ser citado desde o início do processo, para que tome as medidas cabíveis à
defesa de seu patrimônio; não bastaria, portanto, a simples intimação para que tome
conhecimento, já no processo de execução, da constrição de seus bens.
O segundo caminho encontrado pela doutrina à aplicação da disregard
foi como forma de incidente, julgando ser suficiente a intimação para se firmar o
contraditório àqueles que serão alcançados pela desconsideração. GILBERTO
BRUSCHI39 julga ser de uma morosidade ímpar, quase antijurídica (o processo deve ser
efetivo, ou seja, apto a produzir os efeitos fáticos desejados pelo indivíduo, para que o
Poder Judiciário não caia na descrença dos cidadãos sob sua jurisdição), ter de
suspender a execução por não achar no patrimônio da pessoa jurídica, bens capazes de
cobrir o valor da dívida, e, com isto, ajuizar uma nova ação de conhecimento para
formar um título executivo judicial e buscar, no patrimônio dos sócios, bens suficientes
para o ressarcimento de terceiros. Intimar-se-iam os sócios alertando-os da
responsabilização solidária a qual foram acometidos e a conseqüente constrição de seus
bens, assim, não haveria o que se falar em violação do contraditório ou da ampla defesa.

37

ULHOA, op. cit. p.54-6.

38

DIDIER, op. cit. p.10.

39

BRUSCHI, op. cit. p.83 a 93.
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Além do que, pondera CRISTIANO FARIAS40, o sócio ou administrador da empresa já
estaria acompanhando o processo por estar ligado à sociedade, tendo ciência, portanto,
do processo judicial e suas possíveis conseqüências. Não havendo de se falar, portanto,
em uma nova ação, o que demandaria muito tempo e recurso da parte lesada
(consumidor, p. ex.).
O projeto de novo Código de Processo Civil inovou neste sentido
através de seu art.7841, juntando incidente com citação. De acordo com o projeto, a
desconsideração da personalidade jurídica será tratada por incidente, resolvida por
decisão interlocutória (art.79). A partir do momento que se requerer a aplicação da
disregard, o juiz deverá citar tanto o sócio (ou o terceiro) quanto à pessoa jurídica
(ambos, necessariamente). Assim, não há o que se falar em ofensa ao contraditório, à
ampla defesa ou ao devido processo legal. Parece-nos que o legislador não quer deixar
margem à dúvida se há ferimento do direito de defesa ou não, agradando ambas as
partes da doutrina que disputavam sobre o tema. É realmente uma boa saída ao dilema a
adotada pelo projeto, atesta-se a possibilidade de defesa pela força da citação ao sócio
ou terceiro, ao mesmo tempo em que o interesse da parte lesada é protegido pela
facilidade de um incidente e não uma ação autônoma.

Dos tipos de procedimentos: o procedimento cautelar

Outro dilema tratado pela doutrina e jurisprudência é o momento ou o
procedimento mais adequado a se aplicar a disregard. Há três vertentes sobre o tema,
uma entende da possibilidade de aplicação somente no processo de conhecimento, de
forma autônoma, para obtenção de título executivo judicial, como dito anteriormente.
Há também a vertente que trata a desconsideração como mero incidente 42 , os que
seguem este viés acreditam na possibilidade de aplicá-la tanto no processo de
conhecimento, no de execução e no cumprimento de sentença, excetuando-se o cautelar.
40

. FARIAS & ROSENVALD, op.cit. p. 290

41

Art. 78: Requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou o terceiro e a pessoa jurídica

serão citados para, no prazo comum de quinze dias, se manifestar e requerer as provas cabíveis.
42

Neste sentido, FARIAS & ROSENVALD, op.cit. p. 290 e também NOGUEIRA DA GAMA, op. cit.

p.26.
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A terceira e última corrente segue a segunda, acrescentando-se o processo cautelar, já
que é mero incidente, poder-se-á resolvê-la por meio de despacho inclusive em pedido
de liminar.
Parece-nos que foi este último caminho o adotado, e com razão, pelo
projeto de novo Código de Processo Civil. Senão vejamos, o caput do art.77 43 do
projeto afirma ser a desconsideração possível em qualquer processo ou procedimento.
E por qualquer, entendemos que seja ele de conhecimento, de execução, cautelar ou
mesmo no cumprimento de sentença. O caput não aludiu à exceção alguma. Porém, o
inciso II do parágrafo único assevera somente os processos de conhecimento, de
execução e o cumprimento de sentença. Parece-nos, entretanto, que este dispositivo não
quis restringir o alcance do caput, mas tão somente elencar possibilidades, exemplificar,
um rol aberto de possibilidades (numerus apertus). Tamanha importância desta
doutrina, acreditamos que o legislador sentiu necessidade de demonstrar, de
exemplificar, os processos passíveis da disregard, isso é prática usual no Direito
hodierno, a saber, no Direito Penal, onde é prática assaz freqüente. A partir da questão
da hermenêutica jurídica, pela teoria geral do direito, cremos que o caput (ou cabeça do
artigo, o nome já sugere a importância desta parte do artigo) deve orientar sua
interpretação, ou seja, seus incisos devem ser interpretados de acordo com o caput, e
não o contrário.
Ora, após décadas de desconsideração sendo aplicada somente a partir
do direito material, sendo finalmente positivada em norma processual, claro está a
importância admitida até mesmo pelo legislador da teoria da disregard. Sua importância
social é imensa nos dias de hoje, por isto de seu grande alcance legislado no caput do
art. 77. Não haveria razão para o legislador restringir os procedimentos cabíveis para
uso desta doutrina nos procedimentos cautelares, já que estes visam à proteção da parte
43

Art. 77: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado na forma da lei, o juiz pode, em

qualquer processo ou procedimento (grifei), decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público,
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica ou aos bens de
empresa do mesmo grupo econômico.
Parágrafo único: O incidente da desconsideração da personalidade jurídica:
II – é cabível em todas as fases dos processos de conhecimento, no cumprimento de sentença e
também na execução fundada em título executivo extrajudicial (grifei).
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hipossuficiente da relação estabelecida, assim como a teoria da desconsideração. A
conjugação destes dois institutos implicaria uma maior proteção ao indivíduo contra o
mau uso da personalidade jurídica, não acarretando prejuízo algum à ficção da pessoa
jurídica no ordenamento jurídico pátrio.

Defesa contra a disregard

GILBERTO BRUSCHI 44 estuda meios interessantes para que o
terceiro que não fez parte do processo, prejudicado pela constrição de seus bens via
disregard, defenda-se. Um deles é o benefício de ordem que pode ser rogado pelo
terceiro, e está constatado no art.596, CPC, onde os bens da sociedade (estes devem
estar livres e desembargados) serão primeiramente constritos, para só depois se alcançar
o patrimônio do sócio.

Outro instrumento à defesa muito comum é o chamado

embargos de terceiro, que possibilita a instalação do contraditório e da ampla defesa no
processo de execução. O art. 660 do projeto positiva este último remédio, a fim de dar
ao dilema da prejudicação de defesa por não citação mais uma solução. Ou seja, os
terceiros prejudicados, que não fizeram parte do processo onde foi decretado o ato de
constrição sobre seu patrimônio, poderão requerer a nulidade deste ato através de
embargos de terceiro.
A defesa daqueles que fizeram parte do processo que resultou no ato
de constrição de seus bens, alcançados pela desconsideração, dar-se-á por agravo de
instrumento contra esta decisão interlocutória (expresso está no art.79 do projeto).
Difere da visão adotada pela doutrina45 hoje, já que este recurso deveria ser interposto
por um terceiro estranho ao processo.

44

BRUSCHI, op. cit. p. 101-6.

45

BRUSCHI, op. cit. p. 107-110.
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Da desconsideração inversa

Aportamos até aqui com plena convicção de que a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica vem ao ordenamento jurídico pátrio com a
intenção moralizante, perseguidora da justiça e da paz social. Como muito comentado
neste trabalho, através do mau uso pessoa jurídica, muitos atos ilícitos são praticados
com intuito de se obter vantagens sob o véu protetor da personalidade jurídica.
E um destes terríveis atos é a transferência de bens particulares do
sócio ao patrimônio da pessoa jurídica (de cuja sociedade detém a maioria das ações),
com intuito de se frustrar uma herança, a partilha de bens na sociedade conjugal, ou
lesar o consumidor46. Abordemos, pois, quanto ao Direito de Família e Sucessões tratase de um ato que parte de um sentimento abominável e desumano, onde, p. ex., um pai
pretende prejudicar o próprio filho, por razões diversas, transferindo um bem à
sociedade que tem como sócios o pai e um outro filho, na tentativa de impossibilitar ou
minorar o acesso àquele bem; ou um ex-cônjuge que, transferindo um bem ou conjunto
deles à sociedade, pretende lesar seu antigo parceiro, com cujo dividiu a vida, alegrias,
tristezas e possivelmente teve filhos. Como o sócio é majoritário e detém o controle da
pessoa jurídica, continuará fazendo uso do bem transferido, mas frustrando o direito
subjetivo de outros sobre o mesmo bem.
Uma aplicação assaz inteligente da teoria da disregard vem para
barrar tal prática impugnada pelo direito e pela moral, e é a possibilidade de inversão47,
ou seja, uma desconsideração inversa para atingir bens da pessoa jurídica por atos
praticados por um sócio48, e danosos a terceiros. Nos exemplos supra, o bem transferido
é constrito mesmo no patrimônio da pessoa jurídica, já que foi para lá com intuito de
46

FERNANDES NETO, op. cit. p. 185: Difere de FARIAS E ROSENVALD, op. cit. - que citam apenas

a aplicação da inversão da disregard ao Direito de Família e Sucessões – pois nos exorta que a inversão
também pode ser aplicada nas relações consumeristas, quando lesionado o consumidor por ato de um dos
sócios da empresa.
47

STJ firmou o entendimento de que a inversão da desconsideração é cabível. A exemplo: REsp.

948117/MS RECURSO ESPECIAL 2007/0045262-5 Relatora Min. Nancy Andrighi.
48

Rolf Serick já abordava tal entendimento sobre a possibilidade da inversão, no chamado

Haftungsdurchgriff (desconsideração para fins de responsabilidade), citado no início deste trabalho. Isto
vem demonstrar a atualidade, importância e inteligência da teoria Serick. vide p.3.
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lesar alguém, abusando-se do direito. Assim, desconsidera-se a personalidade jurídica e
a separação de bens entre sócio e empresa, atacando os bens que estão no patrimônio
desta.
No mundo contemporâneo, as instituições sociais, como o casamento
e as relações familiares entre pais e filhos, estão perdendo seu valor como instituição
fixa, passando a ter moldes flexíveis e não imprescindíveis na vida do indivíduo. Casos
citados acima estão se tornando comuns, bastando que se ligue a televisão ou o rádio, ou
ainda se acesse a internet, para vermos a corriqueira banalidade destas instituições. O
famoso sociólogo polonês Zygmunt Bauman é o grande archote desta teoria, e a
confirma em sua consagrada série de livros sobre o tema da liquefação (tornar líquidas)
das instituições sociais (como Amor Líquido, Modernidade Líquida, Medo Líquido,
Vida Líquida, Tempos Líquidos).
O Direito não pode permitir que a liquefação destas importantes
instituições sociais afete a vida econômica, financeira e social dos indivíduos, de forma
a ameaçar a sobrevivência da própria comunidade. FARIAS & ROSENVALD 49
asseveram ser esta aplicação da teoria da desconsideração uma das mais importantes à
coesão social, já que visa à proteção da própria sobrevivência de grande parte da
sociedade, através da proteção da parte mais frágil da relação que se estabelecera. É por
isso que consideramos que o legislador fez muito bem em, finalmente, positivar a
desconsideração inversa alavancada pelo art.77, PU, I, do projeto, pelos fatos expostos.

49

FARIAS & ROSENVALD, op. cit. p. 292-3.
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CONCLUSÃO

A doutrina da disregard of legal entity, conhecida no direito pátrio
como Teoria da Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, é o que
atualmente está em voga no que tange à defesa dos mais fracos de uma relação jurídica
frente ao mau uso da personalidade jurídica. É não só uma questão de defender o mais
fraco, mas também de se estabilizar a paz social e dar continuidade ao sistema
capitalista de consumo.
Mesmo com tamanha importância da disregard, até então, não havia
tratamento legislativo processual próprio desta doutrina, era aplicada através da
construção no direito material, na doutrina e na jurisprudência. Isto tende a mudar com
o Projeto de Lei do Senado n. 166, Reforma do Código de Processo Civil. Este projeto
de lei visa a atualizar o processo civil brasileiro, que está de fato muito defasado, já que
o Código de Processo Civil vigente é de 1973. Obviamente, muita coisa mudou,
evoluiu, desde então: a sociedade, a tecnologia, a economia e o acesso à informação e
ao Judiciário. O processo tornou-se extremamente moroso devido a estas alterações,
caindo o Judiciário em descrença pela sociedade.
O Projeto de Lei do Senado n.166 traz diversas alterações quanto aos
prazos (unificando-os), aos recursos, ao incidente da desconsideração da personalidade
jurídica. Em geral, todas as alterações se direcionam a um processo mais célere e
efetivo. Busca-se resgatar a eficiência dos tribunais (abarrotados de processos), a crença
no Judiciário e uma melhor qualidade de resolução de lides.
Faz-se, entretanto, uma contraposição entre celeridade processual e o
devido processo legal (e a possibilidade de defesa). Critica-se a rapidez com que esta
reforma está sendo levada, já que o Código de Processo Civil vigente levou anos para
ser elaborado, com muitos estudos cautelosos sobre os temas abordados na codificação.
O que vemos nos noticiários televisionados hoje é a ânsia dos legisladores de terem seus
nomes no próximo código processual civilista (muitas destas declarações partindo do
próprio Presidente do Senado Federal, José Sarney). Daí nossa preocupação com esta
rapidez que os trabalhos para este novo código estão sendo feitos pelos legisladores, a
falta de cautela é visível, possibilitando falhas no processo civil e mitigação da defesa.
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Nosso trabalho ateve-se à apresentação do tema, de seu histórico e da
construção material e doutrinária para um melhor entendimento do que de fato está
sendo positivado de forma processual sobre o tema da desconsideração. Descobrimos ao
longo deste trabalho que a positivação dos quesitos para aplicação da disregard pela lei
processual não seria interessante, já que colocaria em risco a ampla tutela dos
consumidores. Os quesitos deveriam ser qualificados em lei material apenas, como já é
feito, a saber, no Código Civil, em seu art.50, e no Código de Defesa do Consumidor,
em seu art.28. A aplicação em diferentes tipos de processos, também defendida por nós,
foi alvo de discussão (já que o inciso II do parágrafo único do art.77 limita o seu caput)
a que chegamos à conclusão de que, mesmo em contravenção os dois dispositivos,
devemos entender que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica pode e
deve ser aplicada em qualquer tipo de procedimento.
Um ponto que nos pareceu um retrocesso à doutrina brasileira da
desconsideração é a impossibilidade de aplicação desta ex officio pelo Estado-juiz, já
que a ampliação da gama de possibilidades da aplicação da desconsideração é benéfica
à sociedade e, já que se trata de uma valoração do próprio juiz, nada mais coerente que
permitir a aplicação ex officio. Claro está que diversos setores que são contra a
desconsideração por motivos econômicos atuaram politicamente para que a disregard
fosse mitigada. Entretanto, devemos admitir que já é um grande avanço que ela tenha
sido positivada, assim como sua aplicação inversa, que não era encontrada em lei, mas
na doutrina.
Acreditamos no grande avanço que esta reforma trará para o processo
brasileiro, e consideramos justa, boa e inteligente a construção normativa que foi feita
neste projeto. Com poucas ressalvas feitas ao longo deste trabalho, acreditamos que a
sociedade (em especial, o consumidor) estará mais bem protegida contra os abusos do
uso da personalidade jurídica (embora com algumas ressalvas) com a positivação
processual sobre a aplicação da teoria da disregard.

25

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OLIVEIRA, J. Lamartine Corrêa de – A Dupla Crise da Pessoa
Jurídica. São Paulo, Saraiva: 1979.
COELHO, Fábio Ulhoa – Curso de Direito Comercial. São Paulo,
Saraiva: 1.999, v.2.
FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD, Nelson – Direito
Civil – Teoria Geral. Rio de Janeiro, Lumen Juris: 2006.
FERNANDES NETO, Guilherme. O abuso do direito no Código de
Defesa do Consumidor: cláusulas, práticas e publicidades abusivas. –
Brasília, Brasília Jurídica: 1999.
NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon. Desconsideração da
Personalidade da Pessoa Jurídica – Visão Crítica da jurisprudência. São
Paulo. Atlas S.A.: 2009.
DIDIER, Fredie Jr. – no artigo: Aspectos processuais da
desconsideração da personalidade jurídica.
MARQUES, Claudia Lima – Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. São Paulo, RT: 2004.
BRUSCHI, Gilberto Gomes – Aspectos Processuais da
Desconsideração da Personalidade Jurídica – 2 ed. – São Paulo: Saraiva,
2009.
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – Comentado pelos
Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

