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RESUMO 

 

Título: Desconsideração da personalidade jurídica. 

 

Autor: Henrique de Moraes Fleury da Rocha. 

 

 O propósito do presente trabalho consiste em analisar a forma por meio da qual a 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica é traduzida para o processo civil. Almeja-

se demonstrar, ao final, que o potencial atingido pela desconsideração da personalidade 

jurídica ocupa singular posição no sistema. Isso porque o seu patrimônio pode ser alcançado 

por meio de relação obrigacional da qual não faz parte e pela qual não é responsável, o que 

decorre da inoponibilidade da separação patrimonial existente entre ele e a pessoa jurídica 

(responsável originária), consequência da desconsideração (em seu sentido clássico). 

Adotou-se, ao longo do estudo, metodologia de abordagem qualitativa, por meio 

bibliográfico-documental, com objetivo descritivo-exploratório.  

 

Palavras-chave: Desconsideração da personalidade jurídica – Direito Processual Civil – 

Código de Processo Civil brasileiro de 2015. 

 



ABSTRACT 

 

Title: Disregard of legal entity. 

 

Author: Henrique de Moraes Fleury da Rocha. 

 

 The purpose of this study consists of analyzing how the disregard of legal entity 

doctrine translates to civil procedure. In the end, it aims to demonstrate that the subject 

targeted by the disregard of legal entity doctrine occupies a unique position in the system. 

That is because its assets can be reached through an obligation which it is not responsible 

for, which occurs because of the ineffectiveness of the existing separation of assets between 

it and the legal entity (originally responsible), as a consequence of the disregard doctrine (in 

its classic sense). Throughout the study, a qualitative research approach was adopted, through 

bibliographic and documentary analysis, with descriptive and exploratory objectives. 

 

Key words: Disregard of legal entity – Civil Procedural Law – 2015 Brazilian Code of Civil 

Procedure. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Recentes alterações legislativas impactaram diretamente o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica. De um lado, no plano material, a Medida 

Provisória nº. 881/2019 – posteriormente convertida na Lei nº. 13.874/2019 – alterou a 

redação do art. 50 do Código Civil – regra geral para aplicação da teoria (maior) da 

desconsideração no ordenamento jurídico brasileiro. No plano processual, o CPC/2015 

instituiu procedimento específico para o processamento do pedido de desconsideração, 

regulado principalmente por seus arts. 133 a 137. 

 O objetivo do presente trabalho consiste em analisar a forma por meio da qual o 

fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica é traduzido para o processo civil. 

Busca-se demonstrar, ao final, que o potencial atingido pela desconsideração da 

personalidade jurídica ocupa singular posição no sistema, na medida em que o seu patrimônio 

pode ser alcançado por meio de relação obrigacional (mais especificamente, relação de 

compromisso) da qual o potencial atingido não faz parte e pela qual não é responsável, o que 

é consequência da inoponibilidade da separação patrimonial que se estabelece entre ele e a 

pessoa jurídica (responsável originária), decorrente da desconsideração (em seu sentido 

clássico). 

 Para tanto, não há como escapar do estudo do instituto sob a ótica do direito material. 

Ao mesmo tempo, não serão abordadas questões específicas relacionadas a outros ramos do 

Direito – sem prejuízo de pontuais observações a respeito, quando convenientes –, limitando-

se este trabalho à análise da desconsideração no âmbito dos Direitos Civil (em sentido amplo) 

e Processual Civil. 

 No Capítulo 1, para além de breve exposição histórica a respeito do desenvolvimento 

da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (inclusive no Brasil), serão abordados 

o conceito de desconsideração, suas consequências e seus pressupostos de direito material – 

os quais dão ensejo às teorias maior e menor da desconsideração. 

 O presente estudo dará enfoque à desconsideração para fins de responsabilidade, vez 

que, em nosso entendimento, o incidente de desconsideração estabelecido pelo CPC/2015 

tem por escopo apenas tal fenômeno, não sendo aplicável às hipóteses de desconsideração 
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atributiva. A despeito disso, o conceito de desconsideração atributiva também será 

apresentado. 

 Ainda no Capítulo 1, será analisada a posição jurídica substancial do potencial 

atingido pela desconsideração, tanto perante o titular do direito à providência – avaliando-se 

a natureza de tal direito –, como também no que diz respeito à(s) potencial(is) relação(ões) 

obrigacional(is) que se beneficiaria(m)1 de eventual deferimento do pleito – a tornar 

necessário o estudo da própria estrutura da relação obrigacional, com a avaliação crítica das 

teorias monista, dualista e processualista. 

 Concluída nossa investigação a propósito das principais características do fenômeno 

da desconsideração no plano de direito material, propomo-nos a estudar, no Capítulo 2, a 

natureza do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

 Nessa direção, apresentaremos as razões pelas quais acreditamos ser possível afirmar 

que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica consubstancia demanda – esta 

última entendida como ato processual por meio do qual uma exigência é submetida ao juiz, 

visando à tutela jurisdicional. Tal demanda pode ser cumulada com outras, desde a sua 

origem ou incidentalmente, ou ainda proposta de maneira autônoma. Quando apresentada 

incidentalmente, a demanda de desconsideração será processada por meio de incidente 

processual, não caracterizando processo incidente, como teremos a oportunidade de 

demonstrar no Capítulo 2. 

 Na sequência, serão avaliados as condições da ação – legitimidade e interesse – e os 

elementos definidores – partes, pedido e causa de pedir – da demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica, destacando-se suas particularidades. Também será objeto de estudo 

eventual relação estabelecida entre uma demanda de desconsideração e uma demanda que 

tenha por objeto uma ou mais relações obrigacionais que poderiam se beneficiar daquela 

providência. 

 O Capítulo 3 abordará diretamente o procedimento estabelecido pelo CPC/2015 para 

o processamento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica. A análise englobará 

 
1 Fala-se em benefício para as relações obrigacionais, como decorrência da desconsideração da personalidade 

jurídica, tendo-se em vista a posição do potencial credor. Lembre-se que, por meio da desconsideração, os 

efeitos de determinadas relações de obrigações serão “estendidos aos bens particulares de administradores ou 

de sócios da pessoa jurídica” (art. 50 do CC/2002).  
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tanto a demanda originária de desconsideração – seja ela proposta de maneira autônoma, seja 

ela cumulada com alguma outra – quanto a demanda incidental, instaurada em qualquer fase 

do processo. 

 Serão objeto de estudo, assim, (i) a petição inicial da demanda de desconsideração, 

abordando-se os requisitos do art. 319 do CPC/2015 – o que inclui competência, valor da 

causa, provas, dentre outros –; (ii) o momento de anotação do pedido de desconsideração 

junto ao distribuidor; (iii) a possibilidade de deferimento de tutela provisória em sede de 

demanda de desconsideração; (iv) o juízo de admissibilidade da demanda de 

desconsideração; e (v) a suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC/2015. 

 Em seguida, será estudada a defesa do potencial atingido pela desconsideração, seja 

com relação à própria demanda de desconsideração, seja no que tange a eventual demanda 

que verse sobre a(s) relação(ões) obrigacional(is) que poderia(m) se beneficiar da medida. 

Em atenção a essa última parte, três questionamentos principais serão enfrentados: (i) pode 

o potencial atingido, demandado pela desconsideração, discutir questões relativas à(s) 

relação(ões) obrigacional(is)? (ii) em caso positivo, qual o meio e o momento adequados para 

tanto? (iii) eventual decisão de mérito a respeito da(s) relação(ões) obrigacional(is), em 

processo do qual não tenha participado o potencial atingido, produz efeitos sobre ele? 

 A decisão final sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por sua 

vez, é objeto do Capítulo 4. Nesse momento, após breve exposição a respeito das decisões 

declaratórias, condenatórias e constitutivas, será apresentada nossa visão acerca da natureza 

da decisão de mérito de procedência do pedido de desconsideração.  

 Também será avaliada no Capítulo 4 a possibilidade de condenação do(s) vencido(s), 

na demanda de desconsideração, ao pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive 

honorários de advogado. Ato contínuo, apresentaremos nossa visão a respeito do termo 

inicial para a aferição de eventuais fraudes à execução praticadas por parte do potencial 

atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, com base na interpretação conjunta 

dos arts. 137 e 792, § 3º, do CPC/2015. 

 Estudaremos, ainda, os recursos cabíveis contra a decisão de encerramento da 

demanda de desconsideração da personalidade jurídica. A análise considerará não só os casos 

nos quais a instauração da demanda se verifica em 1ª instância – hipótese em que o pedido 
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poderá ser resolvido mediante decisão interlocutória ou sentença –, como também aquelas 

hipóteses em que o pleito é apresentado originariamente perante o tribunal – admitindo 

julgamento monocrático ou colegiado. Também serão avaliados quais recursos podem ser 

interpostos contra decisões proferidas ao longo do trâmite procedimental destinado à decisão 

final de desconsideração. 

 Para encerrar o Capítulo 4, analisaremos o alcance de eventual coisa julgada formada 

a respeito da decisão de mérito que apreciar o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 Ao final, serão sintetizadas as principais conclusões alcançadas ao longo de todo o 

trabalho. 

 



 

CAPÍTULO 1 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO 

PLANO DE DIREITO MATERIAL 

 

1. Antecedentes históricos 

 

 Durante muitos anos, o Sr. Aron Salomon conduziu pessoalmente seu negócio de 

produção de botas e venda de produtos de couro. Em 1892, optou por constituir uma 

sociedade, denominada Aron Salomon and Company, Limited, em conjunto com sua esposa, 

uma filha e quatro filhos. O Sr. Aron era titular de 20.001 (vinte e uma mil) ações de emissão 

da sociedade, ao passo que seus familiares possuíam, cada um, 1 (uma) ação, totalizando 

20.007 (vinte mil e sete) ações.2 Em contrapartida à transferência de seu fundo de comércio 

para a sociedade, o Sr. Aron recebeu debêntures correspondentes a £ 10.000,00, que 

contavam com garantia constituída sobre os ativos da sociedade. As debêntures, por sua vez, 

foram oferecidas em garantia para a obtenção de mútuo de £ 5.000,00 junto ao Sr. Edmund 

Broderip. 

 Tendo sido inadimplido o pagamento de juros devidos ao Sr. Broderip, foi ajuizada 

medida judicial para a cobrança do respectivo crédito. O procedimento culminou com a 

determinação de liquidação da sociedade Salomon & Co. e venda forçada de seus ativos, 

sendo indicado liquidante para representar os interesses dos credores quirografários. O 

produto da venda dos bens da sociedade era suficiente para a quitação do crédito do Sr. 

Broderip, restando aproximadamente £ 1.055,00 para a satisfação dos demais credores 

(inclusive o Sr. Aron, titular das debêntures emitidas pela sociedade). O Sr. Aron alegou 

preferência sobre tais valores, tendo em vista a garantia outorgada em favor de suas 

debêntures. Caso acolhido o seu pleito, os credores quirografários nada receberiam. 

 Diante disso, instaurou-se litígio entre a sociedade (representada pelo liquidante, em 

defesa dos credores quirografários) e o Sr. Aron. Em 1º grau, entendeu o juiz que a sociedade 

funcionava como mera agente do Sr. Aron e que a emissão das debêntures em seu favor visara 

apenas a permitir que o Sr. Aron desenvolvesse seu negócio sem qualquer risco. Por essas 

 
2 Segundo o Companies Act 1862 do Reino Unido, seriam necessárias ao menos 7 (sete) pessoas para a 

constituição de uma sociedade. 
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razões, muito embora o Companies Act 1862 estabelecesse, em tese, autonomia patrimonial 

entre a sociedade Salomon & Co. e seus sócios, o Sr. Aron foi pessoalmente condenado a 

ressarcir a sociedade pelo valor devido aos credores quirografários da empresa 

(aproximadamente £ 7.733,00), bem como a constituir garantia em favor da sociedade sobre 

as quantias que teria a receber em razão das debêntures das quais era titular. 

 A Court of Appeal decidiu no mesmo sentido, considerando que a criação da 

sociedade e a emissão de debêntures em favor do Sr. Aron consistiram em estratagema para 

permitir a condução de seu negócio, por meio da empresa Salomon & Co., com riscos 

limitados, bem como para assegurar sua preferência sobre outros credores da sociedade em 

decorrência da garantia outorgada em benefício das aludidas debêntures, o que seria contrário 

à intenção do Companies Act 1862. 

 A House of Lords, no entanto, reformou unanimemente a decisão. Em síntese, 

entendeu que o fato de a sociedade ter sido regularmente constituída, segundo as regras do 

Companies Act 1862, afastava qualquer possibilidade de responsabilização pessoal do Sr. 

Aron, uma vez que a sociedade representaria pessoa autônoma de seus sócios. Ao mesmo 

tempo, reputou que não haveria provas de que o Sr. Aron teria agido de forma fraudulenta 

ou desonesta.3 

 O caso em questão, conhecido como Salomon v. Salomon & Co., é citado como a 

origem da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.4 A decisão final da House of 

 
3 Acórdão da House of Lords ([1896] UKHL 1, [1897] AC 22) disponível em: <https://www.bailii.org/>. Acesso 

em 8 nov. 2019. O caso também é narrado, dentre outros, por: OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla 

crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. pp. 456-457. 
4 AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei. Aspectos processuais da responsabilidade patrimonial dos sócios e da 

desconsideração da personalidade jurídica. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Org.). 

Execução civil e cumprimento de sentença. São Paulo: Método, 2007. v. 2, p. 565; BRUSCHI, Gilberto Gomes. 

Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. pp. 13-15; 

DIAS, Handel Martins. Análise crítica do projeto de novo Código de Processo Civil com relação à 

desconsideração da personalidade jurídica. Repertório de jurisprudência IOB, v. 3, n. 8, p. 282-268, 2ª quinz. 

abr. 2014. p. 281. Muito embora haja divergência quanto ao seu pioneirismo – como se verá adiante –, é 

inequívoca a importância do precedente em análise. Nessa direção: “A pedra fundamental é o julgamento do 

caso Salomon vs. Salomon & Co., na Inglaterra do final do século XIX, cuja polêmica decisão daria ensejo ao 

desenvolvimento da doutrina conhecida como disregard of legal entity, ou, simplesmente, disregard doctrine” 

(TEPEDINO, Gustavo et al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2014. v. 1, p. 129). V. tb.: ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A desconsideração da 

personalidade jurídica e o direito do consumidor: um estudo de direito civil constitucional. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Org.). Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 258. 
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Lords, contudo, no sentido de assegurar a separação formal entre sociedade e seus sócios, 

representou óbice para o desenvolvimento da teoria na jurisprudência do Reino Unido.5 

 Na jurisprudência norte-americana o resultado foi diverso. Há quem diga, aliás, que 

o primeiro precedente sobre desconsideração da personalidade jurídica teve origem nos 

Estados Unidos, com o julgamento do caso Bank of United States v. Deveaux, de 1809.6  

 Naquela ocasião, ao interpretar dispositivo da Constituição que limitava a 

competência das Cortes Federais a controvérsias entre cidadãos de diferentes Estados, a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, por meio de decisão de seu Presidente John Marshall, 

entendeu que, em um litígio entre pessoas jurídicas, as partes seriam substancialmente os 

sócios de cada uma – e, por consequência, cidadãos.7  

 Posteriormente, a decisão da Suprema Corte foi alvo de críticas, existindo hoje outras 

teorias para justificar a competência das Cortes Federais quanto ao julgamento de 

 
5 VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common law e 

nella civil law. Milão: Giuffrè, 1964. pp. 90-92 e 103. A opinião de Piero Verrucoli é acolhida pela doutrina 

nacional: KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard 

doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 65; OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa 

de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 456; SILVA, Alexandre Couto. A aplicação 

da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. pp. 

72-73; SILVA, Osmar Vieira da. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002. pp. 97-98. 
6 Na doutrina estrangeira, é ver-se: MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. O levantamento da 

personalidade colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000. p. 108. Na doutrina brasileira, 

remeta-se a: ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2019. p. 563; BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da sociedade e legitimidade ad causam: 

esboço de sistematização. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). Aspectos 

polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins). São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004. pp. 1.007-1.008; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica 

(disregard doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 64; LOPES, João Batista. 

Desconsideração da Personalidade Jurídica no Novo Código Civil. Revista dos Tribunais, ano 92, v. 818, p. 36-

46, dez. 2003. p. 37. 
7 “As early as 1809, it was perceived that in many cases the literal application of the notion that a corporation 

is only a legal entity, and nothing more, would work injustice. The Supreme Court of the United States, from 

its genesis, had taken over the language of the year books, and proclaiming its allegiance; had agreed with Coke 

that ‘a corporation aggregate of many is invisible, immortal, and rests only in the intendment and consideration 

of the law.’ Now, if a corporation is merely a legal entity, if it is clothed only with invisibility and intangibility, 

it could not, of course, be a citizen of a state. The federal constitution, however, in article three, section two, 

limits, inter alia, the jurisdiction of the federal courts ‘to controversies between citizens of different states.’ In 

1809, Chief Justice Marshall, therefore, in order to preserve the jurisdiction of the federal courts over 

corporations was compelled to look beyond the entity ‘to the character of the individuals who compose the 

corporation.’ The court proclaimed that ‘substantially and essentially’ the parties to the suit are the stockholders, 

and that of their several citizenships, cognizance would be taken” (WORMSER, I. Maurice. Piercing the Veil 

of Corporate Entity. Columbia Law Review, v. 12, n. 6, p. 496-598, jun. 1912. p. 497). 
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controvérsias entre pessoas jurídicas. A despeito disso, multiplicaram-se os casos de 

desconsideração na jurisprudência norte-americana.8 

 Foi com base justamente na experiência da jurisprudência norte-americana que Rolf 

Serick, por meio de obra publicada em 1955,9 buscou sistematizar a teoria da desconsideração 

 
8 É o que narra I. Maurice Wormser: “It is not within the scope of this article to discuss the development and 

history of this now repudiated ruling. One theory of federal jurisdiction today is that a corporation is an 

association of persons, citizens – fortified and buttressed by an arbitrary legal fiction that these persons are 

citizens of the state fathering the entity. The other theory regards a corporation ‘to all intents and purposes as a 

person, although an artificial person, capable of being treated as a citizen of that state, as much as a natural 

person.’ It is simply necessary for present purposes to note that as early as 1809, the United States Supreme 

Court did not regard it as reasonable that the operation of the concept should be permitted to oust the federal 

courts of their important and far-reaching jurisdiction over corporations, a result which any overzealous 

adherence to the theory of corporate entity would inevitably entail. Already at that day, ‘courts have drawn 

aside the veil and looked at the character of the individual corporators.’ The breach in the rampart had been 

made. The mediaeval bulwark had been stormed. Marshall’s decision, though later disregarded and overruled 

– in fact, he himself is said to have indicated his impatience with it – had served to indicate that a clearer 

perspective often followed where the web (or as Mr. Taylor would probably say, the cob-web) of corporate 

entity war fearlessly brushed aside. An important and most illuminating line of cases where courts refuse to be 

tied down by the entity theory is seen in the numerous instances of judicial impatience with all attempts to 

hamper, delay or defraud creditors by means of ‘dummy’ incorporations. In all such instances courts, whether 

of law, of equity or of bankruptcy, do not hesitate to penetrate the veil and to look beyond the juristic entity at 

the actual and substantial beneficiaries” (WORMSER, I. Maurice. Piercing the Veil of Corporate Entity. 

Columbia Law Review, v. 12, n. 6, p. 496-598, jun. 1912. pp. 497-498). 
9 Fruto da tese apresentada à consideração da Universidade de Tübingen, na Alemanha, “no semestre letivo de 

inverno de 1952/1953, intitulada ‘Rechtsform und Realität juristischer Personen – Ein rechtsvergleichender 

Beitrag zur Frage des Durchgriffs auf die Personen oder Gegenstände hinter der juristischen Person’ 

(literalmente, ‘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’)” (OLIVEIRA, José 

Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 296). 
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da personalidade jurídica.10 Atribui-se ao jurista alemão o seu desenvolvimento moderno.11 

Na sequência, outros trabalhos igualmente se dedicaram de maneira mais profunda ao estudo 

do tema, como aquele de Piero Verrucoli, que também analisou a questão sob a ótica de 

Direito Comparado.12 

 A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é conhecida sob muitas 

expressões: piercing the corporate veil, lifting the corporate veil ou cracking open the 

corporate shell, nos Direitos inglês e americano; superamento della personalità giuridica, 

no Direito italiano; Durchgriff der juristichen Person, no Direito alemão; teoria de la 

penetración ou desestimación de la personalidad, no Direito argentino; e mise à l’écart de 

la personnalité morale, no Direito francês.13 

 

 
10 Ao final de seu trabalho, Rolf Serick apresentava quatro proposições a respeito da teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica: “Primera Proposición. Si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza de 

manera abusiva, el juez podrá descartarla para que fracase el resultado contrario a Derecho que se persigue, 

para lo cual prescindirá de la regla fundamental que establece una radical separación entre la sociedad y los 

socios. Existe un abuso cuando con ayuda de la persona jurídica se trata de burlar una ley, de quebrantar 

obligaciones contractuales o de perjudicar fraudulentamente a terceros. Por tanto, sólo procederá invocar que 

existe un atentado contra la buena fe, como razón justificativa de que se prescinda de la forma de la persona 

jurídica, cuando concurren los supuestos del abuso que han sido señalados. [...]. Segunda Proposición. No basta 

alegar que si no se descarta la forma de la persona jurídica no podrá lograrse la finalidad de una norma o de un 

negocio jurídico. Sin embargo, cuando se trate de la eficacia de una regla del Derecho de sociedades de valor 

tan fundamental que no deba encontrar obstáculos ni de manera indirecta, la regla general formulada en el 

párrafo anterior debe sufrir una excepción. [...]. Tercera Proposición. Las normas que se fundan en cualidades 

o capacidades humanas o que consideran valores humanos también deben aplicarse a las personas jurídicas 

cuando la finalidad de la norma corresponda a la de esta clase de personas. En este caso podrá penetrarse hasta 

los hombres situados detrás de la persona jurídica para comprobar si concurre las hipótesis de que depende la 

eficacia de la norma. [...]. Cuarta Proposición. Si la forma de la persona jurídica se utiliza para ocultar que de 

hecho existe identidad entre las personas que intervienen en un acto determinado, podrá quedar descartada la 

forma de dicha persona cuando la norma que se deba aplicar presuponga que la identidad o diversidad de los 

sujetos interesados no es puramente nominal, sino verdaderamente efectiva” (SERICK, Rolf. Apariencia y 

realidad en las sociedades mercantiles: el abuso de derecho por medio de la persona jurídica. Tradução de José 

Puig Brutau. Barcelona: Ariel, 1958. pp. 241-256). 
11 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 234. 
12 VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common law 

e nella civil law. Milão: Giuffrè, 1964. O autor italiano foi mencionado por Rubens Requião quando abordou, 

pela primeira vez no Brasil, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: REQUIÃO, 

Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard doctrine). In: TEPEDINO, 

Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. v. 2, p. 734. 
13 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os 

grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 65. 
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2. O desenvolvimento da teoria da desconsideração no Brasil 

 

 O Código Civil de 1916 dispunha, no caput de seu art. 20, que “as pessoas jurídicas 

têm existência distinta da dos seus membros”. Tratava-se da consagração do brocardo 

societas distat a singulis.14  

 Rubens Requião foi o primeiro na doutrina a tratar da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, em conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Paraná.15 Na ocasião, defendeu que a teoria da desconsideração já encontraria 

aplicação no ordenamento jurídico brasileiro,16 destacando nesse sentido julgado datado de 

 
14 Embora não seja o escopo do presente trabalho abordar as teorias desenvolvidas em doutrina sobre a pessoa 

jurídica, é comum que se reconheça a autonomia patrimonial como uma de suas principais características. Nessa 

direção, é ver-se, por todos: COMPARATO, Fábio Konder. In: COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO 

FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 344. É 

interessante notar que a regra estampada no art. 20 do CC/1916 não foi repetida na versão originária do 

CC/2002. A despeito disso, a doutrina reconhecia sua subsistência no ordenamento jurídico brasileiro: ALVIM 

NETTO, J. M. A. A posição dos sócios e associados em relação a ações movidas contra as sociedades e 

associações de que façam parte. Revista Forense, ano 100, v. 376, p. 21-33, nov./dez. 2004. p. 23. Com a edição 

da Lei nº. 13.874/2019, foi incluído no CC/2002 o art. 49-A, que dispõe: “A pessoa jurídica não se confunde 

com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. 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”. 
15 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard doctrine). In: 

TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, pp. 733-752. 
16 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard doctrine). In: 

TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, pp. 736-737. 
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1955 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relatado pelo Des. Edgard de Moura 

Bittencourt.17-18 

 A partir daí, o estudo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica se 

difundiu na doutrina e na jurisprudência pátrias, inicialmente como um desdobramento da 

 
17 É ver-se a exposição de Rubens Requião: “Iniciamos a análise jurisprudencial pela apelação n. 9.247, do 

Tribunal de São Paulo, entre partes como apelante Saraiva S/A e apelado o Hospital Coração de Jesus S/A. 

Como se infere dos têrmos do acórdão, em executivos foram penhorados bens do Hospital quando a dívida era 

particular de seu diretor. Embargou como terceiro o Hospital, com sucesso, tanto que a apelação foi provida, 

para, depois serem julgados improcedentes os embargos, pelos seguintes têrmos, altamente significativos para 

nossos estudos. ‘Há, no caso, sustenta o acórdão relatado pelo Des. Edgard de Moura Bittencourt, completa 

confusão do patrimônio da pessoa física do executado com o do embargante, o que resultou evidente prejuízo 

para quem contratou com aquêle. Trata-se de bens encontrados no apartamento do executado, que não apresenta 

justificativa aceitável; são bens que não podiam ter sido adquiridos para um hospital, como o embargante 

(televisão, vitrola, geladeira, doméstica). A embargante se organizou em sociedade anônima, cujo patrimônio 

se confunde com o do executado, que não quis provar nem dizer quantas ações tem e quem é o maior acionista. 

Hoje em dia, acentua o aresto, a atividade comercial gira, quase sempre, em firmas coletivas. Há pessoas físicas 

que têm todo seu patrimônio envolvido em diversas firmas. Individualmente nada possuem. Em obrigações 

assumidas em nome individual, estariam os credores em inferioridade patente se se isolassem da garantia das 

obrigações assumidas, quer os bens quer as atividades do credor associados a firmas. Como ficção útil da lei, a 

personalidade dos que a compõem sob pena de fugir-se à realidade, mormente na época que atravessamos, em 

que raras são as emprêsas comerciais ou industriais em nome individual. A assertiva de que a sociedade não se 

confunde com a pessoa dos sócios é um princípio jurídico, mas não pode ser um tabu, a entravar a própria ação 

do Estado, na realização de perfeita e boa justiça, que outra não é a atitude do juiz procurando esclarecer os 

fatos para ajustá-los ao direito’ (RT, vol. 238/394). Eis aí em tôda a sua clareza uma nítida aplicação da doutrina 

da desestimação da personalidade jurídica, no setor da sociedade anônima. Houve, evidentemente, por parte do 

acionista dirigente da sociedade o mau uso da personalidade jurídica. Legal foi a constituição da sociedade e a 

sua personificação, mas o uso que se fêz dêsse direito o tornou, ‘in casu’ ilegítimo. Configura-se o abuso de 

direito desde o momento em que o acionista e diretor quis pelo véu da pessoa jurídica encobrir a 

responsabilidade das obrigações individuais que assumiu. O Tribunal, por unanimidade, o que fêz na verdade 

foi considerar ineficaz a personalidade jurídica, penetrando-a, mas não a destruindo, para recuperar para efeitos 

da justiça bens particulares que garantiam a execução, mas estavam encobertos e disfarçados, como bens 

sociais, pelo véu da personificação da sociedade. Essa foi a mais perfeita identificação que encontramos em 

nossa jurisprudência da ‘disregard doctrine’” (REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da 

personalidade jurídica (disregard doctrine). In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas 

Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, pp. 748-749). O caso também 

é descrito, dentre outros, por: COMPARATO, Fábio Konder. In: COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO 

FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. pp. 468-469; 

OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. pp. 529-

530. 
18 O julgado é apontado como um dos primeiros do Brasil a respeito da desconsideração da personalidade 

jurídica: DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e 

contraditório. In: Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 535; 

BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no 

Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 139-140; NUNES, Simone 

Lahorgue; BIANQUI, Pedro Henrique Torres. A desconsideração da personalidade jurídica: considerações 

sobre a origem do princípio, sua positivação e a aplicação no Brasil. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo 

e Novaes (Org.). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 315. 
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teoria do abuso de direito, tendo em vista não haver na legislação dispositivo específico sobre 

a questão.19 A ausência de previsão expressa a respeito da desconsideração da personalidade 

jurídica, ademais, fez com que o fenômeno fosse muitas vezes confundido com hipóteses 

legais de responsabilidade direta – a exemplo do que se verifica com os arts. 2º, § 2º, da CLT 

e 135 do CTN.20 

 O primeiro dispositivo a regular o tema data de 1990, quando da promulgação do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/1990).21 Trata-se do art. 28, cujo caput 

dispõe que “[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 

 
19 FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; 

RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 

2012. p. 485. 
20 O assunto é controvertido na doutrina. De nossa parte, consideramos que as previsões da CLT e do CTN – e 

outras análogas (por exemplo, o caso do Decreto-Lei nº. 2.321/1987, mencionado por Carlos Alberto Menezes 

Direito no trabalho referido adiante) – não configuram hipóteses de desconsideração. Em consonância com a 

nossa visão, notadamente no que tange ao caso previsto na CLT, é ver-se: DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. 

Comentários ao art. 50. In: ALVIM NETTO, J. M. A.; ALVIM, Thereza (Org.). Comentários ao Código Civil 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1, pp. 436-439; DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração 

da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e contraditório. In: Fundamentos do processo civil moderno. 

6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 532; FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e 

Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito 

societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 486; MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. 

A desconsideração da personalidade jurídica. In: ALVIM NETTO, J. M. A. et al. (Org.). Aspectos 

controvertidos do novo código civil: escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 89; SILVA, Osmar Vieira da. Desconsideração da personalidade jurídica: 

aspectos processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pp. 136 e 140. Em sentido contrário, considerando 

especialmente a hipótese da CLT como manifestação da teoria da desconsideração, embora rejeitando (ou não 

abordando) o caso do CTN: CASILLO, João. Desconsideração da pessoa jurídica. In: TEPEDINO, Gustavo; 

FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. v. 2, p. 630; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica 

(disregard doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 142; OLIVEIRA, José 

Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. pp. 520 e 555; RAMALHETE, 

Clóvis. Sistema de legalidade na “desconsideração da personalidade jurídica”. Revista dos Tribunais, ano 73, 

v. 586, p. 9-14, ago. 1984. p. 12. 
21 Nessa direção: DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Comentários ao art. 50. In: ALVIM NETTO, J. M. A.; 

ALVIM, Thereza (Org.). Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1, p. 439; 

FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; 

RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 

2012. p. 486; MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. A desconsideração da personalidade jurídica. In: ALVIM 

NETTO, J. M. A. et al. (Org.). Aspectos controvertidos do novo código civil: escritos em homenagem ao 

Ministro José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 89; TEPEDINO, Gustavo. 

Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 

2009. t. 3, 73. 
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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”. Por sua vez, estabelece o § 5º do art. 28 

do CDC que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores”.  

 Como um todo, o art. 28 sofreu duras críticas em sede doutrinária. A uma, por tratar 

em seu caput de situações que, segundo a doutrina, não ensejariam propriamente a 

desconsideração – mas apenas a responsabilidade direta de sócios e administradores –,22 

omitindo ainda o caso de fraude do texto legal – tido por muitos como o principal fundamento 

para aplicação da teoria.23 A duas, porque, apesar de inserido em Seção intitulada “Da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica”, regulou em seus §§ 2º a 4º hipóteses que não 

dizem respeito ao tema. A três, pela amplitude do § 5º, que acabou por consagrar a “teoria 

menor” da desconsideração da personalidade jurídica.24 

 
22 COELHO, Fábio Ulhoa. Lineamentos da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Revista do Advogado, 

n. 36, p. 38-44, mar. 1992. p. 44; DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Comentários ao art. 50. In: ALVIM 

NETTO, J. M. A.; ALVIM, Thereza (Org.). Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. v. 1, pp. 448-449; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Partes e terceiros na execução – responsabilidade 

patrimonial. Revista de Processo, v. 100, p. 139-165, out./dez. 2000. p. 159. 
23 SILVA, Osmar Vieira da. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. p. 143. Ainda, sustentando que “o pilar fundamental da teoria da desconsideração consiste no 

combate à fraude” – embora ressalvando os casos de confusão patrimonial –, confira-se: DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e contraditório. In: 

Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 534-536. 
24 FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; 

RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 

2012. pp. 486-487; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica 

(disregard doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. pp. 190-195. 
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 A despeito disso, o art. 18 da Lei nº. 8.884/1994 seguiu o mesmo caminho do caput 

do art. 28 do CDC.25-26 A seu turno, o art. 4º da Lei de Proteção ao Meio Ambiente (Lei nº. 

9.605/1998)27 e o art. 18, § 3º, da Lei nº. 9.847/199928 praticamente reproduziram o § 5º do 

art. 28 do CDC. 

 Quando da elaboração do Projeto do novo Código Civil, Rubens Requião propôs a 

inclusão de “norma coibitiva do desvio do uso da personalidade jurídica”.29 A redação 

sugerida pela Comissão Revisora, contudo, não atendeu aos anseios da doutrina.30 

 
25 Art. 18 da Lei nº. 8.884/1994: “A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica 

poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 

ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando 

houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 

administração”. A mesma redação foi mantida na atual Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº. 12.529/2011). 

É ver-se o que prevê o seu art. 34: “A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica 

poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 

ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Parágrafo único. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração”. Sobre o tema, remeta-se a: FRAZÃO, Ana. Desconsideração da 

Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). 

Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. pp. 487-488. 
26 Ainda sobre o art. 18 da Lei nº. 8.884/1994, merece destaque: TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a 

Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, pp. 

73-76. Segundo o autor, “apenas se cogita da desconsideração da personalidade jurídica quando a prática do 

ato for formalmente lícita, associada a ato abusivo ou à fraude, já que tanto a ilicitude quanto a má administração 

acarretarão consequências específicas diretamente em face do responsável” (TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre 

a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, p. 

76). 
27 Art. 4º da Lei nº. 9.605/1998: “Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for 

obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. 
28 Art. 18, § 3º, da Lei nº. 9.847/1999: “Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade sempre 

que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis 

ou ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis”. 
29 REQUIÃO, Rubens. Projeto de Código Civil – Apreciação crítica sobre a Parte Geral e o Livro I (Das 

Obrigações). Revista dos Tribunais, ano 64, v. 477, p. 11-27, jul. 1975. p. 19. 
30 Eis a previsão que constava do Anteprojeto de 1972, apontada como sendo decorrência de “sugestão do Prof. 

Rubens Requião”: “A pessoa jurídica não pode ser desviada dos fins que determinaram a sua constituição, para 

servir de instrumento ou cobertura à prática de atos ilícitos, ou abusivos, caso em que caberá ao juiz, a 

requerimento do lesado, ou do Ministério Público, decretar-lhe a dissolução. 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” (COELHO, 

Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 49). O 

próprio Rubens Requião apresentou críticas ao dispositivo, as quais foram parcialmente aceitas pela Comissão 

Revisora, resultando no seguinte texto: “A pessoa jurídica não pode ser desviada dos fins estabelecidos no ato 

constitutivo, para servir de instrumento ou cobertura à 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 
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 Ao final, prevaleceu o texto concebido por Fábio Konder Comparato,31 constando no 

art. 50 do CC/2002 que, “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”. 

 O art. 50 do CC/2002 sofreu recente alteração por meio da Medida Provisória nº. 

881/2019.32-33 A Medida Provisória foi posteriormente convertida na Lei nº. 13.874/2019, 

 
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” (REQUIÃO, 

Rubens. Projeto de Código Civil – Apreciação crítica sobre a Parte Geral e o Livro I (Das Obrigações). Revista 

dos Tribunais, ano 64, v. 477, p. 11-27, jul. 1975. pp. 19-20). V. tb.: COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração 

da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 51. Rubens Requião, discordando mais 

uma vez da sugestão apresentada pela Comissão Revisora, propôs a seguinte redação: “A pessoa jurídica não 

pode ser desviada dos fins que determinam a sua constituição, para servir de instrumento de cobertura à prática 

de atos ilícitos ou abusivos de sócio. Neste caso, o juiz, desconsiderando a existência da personalidade jurídica, 

a pedido do credor do sócio, poderá permitir a efetivação de sua responsabilidade sobre os bens incorporados 

na sociedade para a sua participação no capital social” (REQUIÃO, Rubens. Projeto de Código Civil – 

Apreciação crítica sobre a Parte Geral e o Livro I (Das Obrigações). Revista dos Tribunais, ano 64, v. 477, p. 

11-27, jul. 1975. p. 20). Fábio Konder Comparato igualmente fez críticas ao dispositivo, tal como proposto pela 

Comissão Revisora. É o que narra Fábio Ulhoa Coelho: COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da 

personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. pp. 51-52. José Lamartine Corrêa de Oliveira, 

a seu turno, discordou da redação apresentada por Rubens Requião, entendendo que limitaria indevidamente a 

teoria da desconsideração às hipóteses de desconsideração em sentido inverso: OLIVEIRA, José Lamartine 

Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. pp. 557-558. 
31 Como ensina Gustavo Tepedino: TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade 

Jurídica. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, p. 71. 
32 É ver-se a redação dada ao art. 50 do CC/2002 pela Medida Provisória nº. 881/2019: “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. § 1º Para fins 

do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar 

credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2º Entende-se por confusão patrimonial a 

ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade 

de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem 

efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de 

descumprimento da autonomia patrimonial. § 3º O disposto no caput e nos § 1º e § 2º também se aplica à 

extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4º A mera existência de grupo 

econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade 

da pessoa jurídica. § 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original 

da atividade econômica específica da pessoa jurídica”. 
33 A Medida Provisória foi alvo de críticas em sede de doutrina. É ver-se: “O Código Civil, por sua vez, foi 

alterado em diversos artigos, sem qualquer cuidado redacional ou proveito prático. Mais uma vez, verifica-se o 
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que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. A Lei nº. 13.874/2019 

manteve praticamente idêntica a redação do art. 50 do CC/2002 prevista na Medida 

Provisória,34 incluindo ainda o art. 49-A no Código Civil.35 

 

3. Conceito de desconsideração 

 

 Ao tratar pela primeira vez do assunto no Brasil, Rubens Requião propôs a tradução 

das expressões disregard of legal entity e lifting the corporate veil, importadas dos Estados 

Unidos, como desconsideração da personalidade jurídica ou desestimação da personalidade 

jurídica – esta última designação decorrente da versão espanhola desestimación de la 

personalidad jurídica.36 

 
propósito de se reduzir a interferência arbitrária do Judiciário nos contratos, o que seria benfazejo caso se 

buscasse estabelecer, na esteira do esforço empreendido pela doutrina, balizas objetivas para a incidência 

normativa. Entretanto, foram trazidos a lume novos conceitos indeterminados, que exigirão necessariamente a 

intervenção judicial que se almeja reduzir. Emblemáticas dessa desastrada alteração legislativa são as novas 

redações dos arts. 50, 421, 423, e 480-A e 480-B do Código Civil. No caso do art. 50, introduziram-se os 

conceitos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, requisitos exigidos pelo caput do dispositivo para 

a desconsideração. O legislador definiu como desvio de finalidade ‘a utilização dolosa da pessoa jurídica com 

o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza’. Como se afigura praticamente 

impossível demonstrar a intenção dolosa da pessoa jurídica, bem como o propósito de lesar credores, o 

Judiciário certamente será chamado a dar concretude a ambos os conceitos indeterminados. No que concerne à 

confusão patrimonial, o legislador da Medida Provisória nº 881 considera ‘a ausência de separação de fato entre 

patrimônios’, caracterizada por diversos atos objetivamente descritos nos incs. I e II, acrescentando-se no inc. 

III ‘outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial’. Caberá ao magistrado, portanto, no caso 

concreto, definir que ‘outros atos’ caracterizam a confusão patrimonial. Ou seja, reentra pela janela o espectro 

que se pretendeu expulsar pela porta. Ainda no que concerne ao art. 50, o novo §3º prevê a desconsideração 

inversa da personalidade jurídica, mediante a qual é possível a extensão das obrigações dos sócios à pessoa 

jurídica. Nada de novo, também aqui, no panorama jurisprudencial e doutrinário. Ainda na engenharia de obras 

feitas, o §4º do mesmo dispositivo afirma que ‘a mera existência de grupo econômico sem a presença dos 

requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica’” 

(TEPEDINO, Gustavo. A MP da liberdade econômica e o direito civil. [Editorial]. Revista Brasileira de Direito 

Civil, v. 20, n. 2, p. 11-13, abr./jun. 2019. pp. 11-12). 
34 Com efeito, entre as versões do art. 50 do CC/2002 previstas na Medida Provisória nº. 881/2019 e na Lei nº. 

13.874/2019, foram alterados apenas os §§ 1º – sendo excluída a palavra “dolosa” da previsão anterior, que 

qualificava o termo “utilização” – e 4º – sendo inserido o trecho “deste artigo” após “caput”. 
35 Sobre o assunto, confira-se: TARTUCE, Flávio. A “lei da liberdade econômica” (lei 13.874/19) e os seus 

principais impactos para o Direito Civil. Primeira parte. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/>. 

Publicado em 24 set. 2019. Acesso em 8 nov. 2019.  
36 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard doctrine). In: 

TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, p. 735. 
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 Na doutrina portuguesa, António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro sugeriu o 

emprego da expressão levantamento da personalidade colectiva, por reputar deselegantes as 

traduções desconsideração e penetração.37  

 Não se tem dúvidas de que o termo desconsideração recebeu ampla acolhida no 

Brasil, tendo sido incorporado até mesmo na legislação pátria. Por essa razão, optamos por 

adotar tal expressão ao longo deste trabalho. Ao mesmo tempo, independentemente da 

terminologia escolhida, cumpre-nos explicitar o que entendemos por desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 

3.1. Espécies de desconsideração: atributiva e para fins de responsabilidade 

 

 Assim como ocorrido no Brasil, também os tribunais e juristas alemães buscaram 

traduzir a expressão disregard para o seu idioma, de maneira a viabilizar a importação da 

teoria norte-americana ao seu ordenamento. Apelidaram-na de Durchgriff,38 expressão que 

viria a ser utilizada por Rolf Serick em sentido amplo, “para designar todos os casos em que, 

com abandono, no caso concreto, do princípio da separação entre pessoa jurídica e pessoa-

membro, um problema jurídico é decidido como se tal distinção e separação não 

existissem”.39 

 Dessa designação mais abrangente podem ser extraídas duas espécies de 

desconsideração da personalidade jurídica: a desconsideração atributiva 

 
37 O autor também recusou o termo superação, preconizado por Inocêncio Galvão Telles (GALVÃO TELLES, 

Inocêncio. Venda a descendentes e o problema da superação da personalidade jurídica das sociedades. Revista 

da Ordem dos Advogados, v. 39, p. 513-562, 1979), por transmitir a ideia de remover um obstáculo, o que a 

seu ver não seria condizente com a personalidade jurídica, afastada apenas em casos específicos. Sobre o 

assunto, remeta-se a: MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. O levantamento da personalidade 

colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000. pp. 102-103. 
38 Segundo explica José Lamartine Corrêa de Oliveira, o termo Durchgriff seria “aproximadamente traduzível 

por penetração ou, se preferirmos fórmula literal, ato pelo qual se agarra alguma coisa fazendo a mão passar 

através da outra” (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 

1979. p. 282). 
39 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 282. 
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(Zurechnungsdurchgriff) e a desconsideração para fins de responsabilidade 

(Haftungsdurchgriff ou Durchgriffshaftung).40 

 Calixto Salomão Filho indica os seguintes exemplos para a desconsideração 

atributiva: (i) características pessoais do sócio podem ser atribuídas à sociedade;41 (ii) 

comportamentos do sócio podem ser atribuídos à sociedade;42 (iii) conhecimentos do sócio 

podem ser atribuídos à sociedade;43 e (iv) proibições impostas ao sócio podem ser estendidas 

também à sociedade (e vice-versa).44 

 
40 Ulrich Drobnig, que se propôs a distinguir os fenômenos de Durchgriff e Haftungsdurchgriff, também buscou 

diferenciar Durchgriff do conceito de disregard americano (denominado em alemão, para esse fim, como 

Missachtung), afirmando que as suas razões inspiradoras não coincidiriam necessariamente. Sobre o assunto, 

remeta-se a: OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. 

p. 332. 
41 “Assim são passíveis de anulação por erro essencial quanto à pessoa do destinatário declarações tendo como 

destinatária a sociedade, em que haja erro essencial quanto à pessoa do sócio único” (SALOMÃO FILHO, 

Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 244). Em sentido análogo: “Assim 

entendida em sentido amplo, a expressão abrange inclusive os casos em que a separação entre pessoa jurídica e 

seus membros é posta de lado para o fim de atribuir à pessoa jurídica a nacionalidade de seus membros ou para 

o fim de imputar à pessoa jurídica atributos ou circunstâncias que em verdade se referem à pessoa de seus 

membros mas que podem influir no suporte fáctico de aplicação de determinadas normas jurídicas” 

(OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 282). 

V. tb.: KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) 

e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. pp. 71-74. 
42 “Assim, por exemplo, no caso de dolo de terceiro, que para constituir vício do ato jurídico exige que dele 

tenha ou devesse ter conhecimento a parte a quem dele aproveite (art. 148, CC). Para aplicação desse dispositivo 

o sócio não seria considerado terceiro em relação à sociedade” (SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito 

societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 245). 
43 “O caso típico de aplicação dessa regra decorre de uma peculiaridade do sistema alemão, qual seja, a 

existência de uma regulamentação específica para a aquisição de propriedade em boa-fé. Nos negócios entre 

sócio único e sociedade não se aplicam as regras de aquisição de boa-fé, pois não é possível sustentar que o 

sócio único possa ignorar a existência do precedente vínculo contratual entre essa e um terceiro (ou vice-versa). 

No Brasil, devido à inexistência de uma tal regra, o fato de o negócio ter sido realizado entre sócio único e 

sociedade poderia induzir no máximo a uma presunção simples de simulação, cabendo às partes no negócio 

(sócio e sociedade) demonstrar o contrário” (SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015. p. 245). V. tb.: “É neste último sentido que se fala em Durchgriff quando se imputa à 

pessoa jurídica o conhecimento da situação fática de determinado imóvel para o fim de excluir a aplicação das 

normas que, no Direito alemão, protegem o adquirente de boa fé de imóvel alienado a non domino ou quando 

à sociedade se imputa a ingratidão de seus sócios para permitir que se revogue por ingratidão do donatário a 

doação em que donatária é uma pessoa jurídica” (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da 

pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. pp. 282-283). 
44 “É o caso das proibições de concorrência impostas ao sócio que gravam também a sociedade” (SALOMÃO 

FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 245). E conclui o autor: “Ainda 

com relação à desconsideração para atribuição de normas deve-se mencionar a hipótese da aplicação à venda 

de todas as quotas da normativa referente aos vícios da compra e venda” (SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo 

direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 245). 
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 Entendemos que também se enquadrariam na definição de desconsideração atributiva 

aquelas hipóteses em que a desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, com 

a extensão de certas características ou conhecimentos do sócio para a pessoa jurídica (e vice-

versa), se dá em seu benefício, a exemplo do que se verifica no Enunciado nº. 486 da Súmula 

do STF – segundo o qual “admite-se a retomada para sociedade da qual o locador, ou seu 

cônjuge, seja sócio, com participação predominante no capital social”.45-46 

 Em síntese, a desconsideração atributiva permite imputar, no caso concreto, 

características, comportamentos, conhecimentos, direitos e deveres dos sócios à sociedade (e 

vice-versa). 

 Já a desconsideração para fins de responsabilidade, como o próprio nome indica, tem 

a finalidade de permitir que o patrimônio do sócio responda por obrigações atribuídas à 

pessoa jurídica, bem como, em sentido oposto, que o patrimônio da pessoa jurídica responda 

por obrigações de titularidade do sócio.47 Essa última hipótese – qual seja, o patrimônio da 

 
45 Nessa esteira: “Outro conhecido caso de ‘desconsideração da personalidade’ da sociedade mercantil (e nesse 

caso em favor dela) está na Súmula 486 do STF: ‘Admite-se a retomada para sociedade da qual o locador, ou 

seu cônjuge, seja sócio, com participação predominante do capital’. Ao adotar o princípio da Súmula 486, o 

STF deu interpretação extensiva ao art. 8.º do Dec. 24.150/34, que é omisso sobre a hipótese; e atendeu ao 

objeto lícito do proprietário. Esta Súmula, ao elastecer o conceito de ‘uso próprio’ do locador, arredou a 

separação entre o patrimônio da sociedade e o do sócio. Confundiu-os, mediante a ‘desconsideração da 

personalidade jurídica’ da empresa” (RAMALHETE, Clóvis. Sistema de legalidade na “desconsideração da 

personalidade jurídica”. Revista dos Tribunais, ano 73, v. 586, p. 9-14, ago. 1984. p. 12). 
46 Calixto Salomão Filho, contudo, estuda a desconsideração em benefício do sócio como hipótese autônoma, 

relativa aos casos – geralmente encontrados em ordenamentos estrangeiros – nos quais é atribuída legitimidade 

ao sócio para postular em nome próprio o ressarcimento de danos sofridos pela sociedade. Apesar disso, ao 

analisar a questão sob o ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, reconhece que sua aplicação seria 

mais útil no campo contratual, mencionando como exemplo a hipótese do Enunciado nº. 486 da Súmula do 

STF. Confira-se: SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

pp. 249-251. Interessante destacar, ainda, exemplo indicado por João Casillo, relativo ao ordenamento jurídico 

suíço: “Outra decisão interessante, dada pelo Tribunal Federal, mostra que se pode ter em vista a 

desconsideração da forma de uma pessoa jurídica, para que outra apareça, e com efeitos favoráveis, mostrando 

que o ‘durchgriff’ não deve ser utilizado apenas em desfavor da pessoa jurídica. Uma empresa que era 

controlada por uma ‘holding’ não se utilizou de determinada marca pelo prazo previsto em lei para que 

caducasse. Entretanto, outra empresa, do mesmo grupo, controlada pela mesma ‘holding’, utilizou-se e o 

Tribunal decidiu que, aí, os efeitos eram os mesmos, não caducando o direito à marca, pois, apesar da diferença 

formal entre as duas empresas, pertenciam ao mesmo grupo e tinham o mesmo fundo econômico” (CASILLO, 

João. Desconsideração da pessoa jurídica. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas 

Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, p. 628). 
47 “Em sentido restrito, costuma-se falar em Haftungsdurchgriff (expressão que, como veremos, é utilizada por 

Drobnig) – ‘penetração’ para fins de responsabilidade – ou em Durchgriffshaftung – responsabilidade em 

virtude da ‘penetração’ –, nos casos em que o princípio da separação entre pessoa jurídica e pessoas-membro é 

posto de lado, no caso concreto, de modo a atribuir ao sócio responsabilidade por dívidas da sociedade, ou vice-
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pessoa jurídica responder por obrigações de titularidade do sócio – recebe o nome de 

desconsideração em sentido inverso (ou, simplesmente, desconsideração inversa). A 

desconsideração clássica, por sua vez, retrataria o primeiro caso. 

 Com relação à desconsideração inversa, Calixto Salomão Filho defende que “esse 

tipo de desconsideração merece tratamento distinto, em função da peculiaridade dos 

princípios envolvidos e de suas consequências sistemáticas particulares”.48 Entretanto, a 

Medida Provisória nº. 881/2019 – convertida na Lei nº. 13.874/2019 – unificou o regime 

aplicável à desconsideração clássica e à desconsideração inversa, tendo em vista a inclusão 

do § 3º no art. 50 do Código Civil.49-50 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar o procedimento aplicável à 

desconsideração para fins de responsabilidade (Haftungsdurchgriff ou Durchgriffshaftung), 

de modo que, em regra, toda menção a desconsideração levará em conta esse escopo de 

aplicação da teoria. Afinal, a nosso ver, o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil se destina a regular 

apenas esse fenômeno (desconsideração para fins de responsabilidade), não sendo aplicável 

aos casos de desconsideração atributiva. 

 

3.2. Consequências da desconsideração para fins de responsabilidade 

 

 Parece unânime na doutrina o entendimento no sentido de que a desconsideração não 

implica a invalidação ou a desconstituição da personalidade jurídica.51 Ao contrário, afirma-

 
versa” (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 

282). 
48 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 247. 
49 Concordando que a previsão do art. 50, § 3º, do CC/2002 nada mais é do que a desconsideração em sentido 

inverso, é ver-se: TARTUCE, Flávio. A “lei da liberdade econômica” (lei 13.874/19) e os seus principais 

impactos para o Direito Civil. Primeira parte. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 

24 set. 2019. Acesso em 8 nov. 2019. 
50 A mesma situação ocorre no plano processual, considerando o que estabelece o art. 133, § 2º, do CPC/2015. 

É ver-se a redação do art. 133, § 2º, do CPC/2015: “Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica”. 
51 Nessa linha, a título exemplificativo: ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A desconsideração da 

personalidade jurídica e o direito do consumidor: um estudo de direito civil constitucional. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Org.). Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. pp. 262-263; 
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se que a teoria permitiria o aprimoramento da personificação societária e a preservação da 

atividade empresária.52 Importa-nos analisar, nesse momento, quais são as consequências de 

sua aplicação. 

 
ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian. Aspectos processuais da desconsideração da 

personalidade jurídica. Revista Forense, v. 412, p. 63-84, nov./dez. 2010. p. 65; ARAÚJO, Fábio Caldas de. 

Curso de processo civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. t. 1, pp. 619-620; COELHO, Fábio Ulhoa. 

Lineamentos da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Revista do Advogado, n. 36, p. 38-44, mar. 1992. 

p. 40; COMPARATO, Fábio Konder. In: COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder 

de controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 353; FRAZÃO, Ana. 

Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria 

de Fátima (Org.). Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 483; 

FRIGERI, Márcia Regina. A responsabilidade dos sócios e administradores e a desconsideração da pessoa 

jurídica. Revista dos Tribunais, ano 86, v. 739, p. 53-69, mai. 1997. p. 60; JUSTEN FILHO, Marçal. 

Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 

56; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e 

os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 68; LOPES, João Batista. Desconsideração da 

Personalidade Jurídica no Novo Código Civil. Revista dos Tribunais, ano 92, v. 818, p. 36-46, dez. 2003. p. 38; 

MAZZEI, Rodrigo. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa 

do Consumidor e no Projeto do “novo” Código de Processo Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (Org.). 

Direito processual empresarial: estudos em homenagem ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 764; MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. A desconsideração da personalidade 

jurídica. In: ALVIM NETTO, J. M. A. et al. (Org.). Aspectos controvertidos do novo código civil: escritos em 

homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 88; 

MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros et al. Comentários ao art. 50. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 

(Org.). Comentários ao novo código civil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v. 1, pp. 790-791; MOURÃO, Gustavo 

César de Souza. Uma abordagem crítica da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. In: FIUZA, 

César (Org.). Curso avançado de direito civil. São Paulo: IOB Thomson, 2004. v. 1, pp. 144-145; OLIVEIRA, 

José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 611; PIMENTEL, 

Wellington Moreira. Aplicação da teoria do superamento da personalidade jurídica. Revista de Direito do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, n. 2, p. 13-16, 1986. p. 16; RAMALHETE, Clóvis. Sistema 

de legalidade na “desconsideração da personalidade jurídica”. Revista dos Tribunais, ano 73, v. 586, p. 9-14, 

ago. 1984. p. 10; REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard 

doctrine). In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas Essenciais: obrigações e 

contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, p. 736; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao 

art. 133. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao 

CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. pp. 435-436; SALOMÃO FILHO, 

Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 263; SILVA, Alexandre Couto. A 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p. 69; SILVA, Osmar Vieira da. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002. p. 105; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo 

sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 231; SOUZA, André Pagani de. 

Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 78; 

TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, p. 87. 
52 COELHO, Fábio Ulhoa. Lineamentos da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Revista do Advogado, 

n. 36, p. 38-44, mar. 1992. p. 41; FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de 

Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em 

Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 484; SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 
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 Os tribunais norte-americanos, grandes responsáveis pela difusão da teoria da 

desconsideração, não cuidaram de esclarecer de maneira precisa os seus efeitos. O que 

interessava, principalmente, era fazer justiça no caso concreto, evitando-se o uso abusivo da 

personalidade jurídica.53 A desconsideração, na prática, significava tratar a pessoa jurídica 

como um grupo de pessoas (seus sócios).54 

 A ideia sobreviveu, sendo recorrente na doutrina a afirmação de que a 

desconsideração da personalidade jurídica representaria a possibilidade de apreciação do 

caso concreto como se a pessoa jurídica não existisse.55 Segundo esse entendimento, 

 
4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 263; SILVA, Alexandre Couto. A aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica no direito brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 268. 
53 “The various classes of cases where the concept of corporate entity should be ignored and the veil drawn 

aside have now been briefly reviewed. What general rule, if any, can be laid down? The nearest approximation 

to generalization which the present state of the authorities would warrant is this: When the conception of 

corporate entity is employed to defraud creditors, to evade an existing obligation, to circumvent a statute, to 

achieve or perpetuate monopoly, or to protect knavery or crime, the courts will draw aside the web of entity, 

will regard the corporate company as an association of live, up-and-doing, men and women shareholders, and 

will do justice between real persons. This is particularly true in courts of equity, but finds many illustrations in 

courts of law as well” (WORMSER, I. Maurice. Piercing the Veil of Corporate Entity. Columbia Law Review, 

v. 12, n. 6, p. 496-598, jun. 1912. p. 517). V. tb.: COMPARATO, Fábio Konder. In: COMPARATO, Fábio 

Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. pp. 354-355. 
54 WORMSER, I. Maurice. Piercing the Veil of Corporate Entity. Columbia Law Review, v. 12, n. 6, p. 496-

598, jun. 1912. p. 496. 
55 Rubens Requião, por exemplo, destacava que a aplicação da teoria da desconsideração teria como 

consequência “equiparar o sócio e a sociedade”: “E assim, tanto nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Brasil, 

é justo perguntar se o juiz, deparando-se com tais problemas, deve fechar os olhos ante o fato de que a pessoa 

jurídica é utilizada para fins contrários ao direito, ou se em semelhante hipótese deve prescindir da posição 

formal da personalidade jurídica e equiparar o sócio e a sociedade para evitar manobras fraudulentas” 

(REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard doctrine). In: 

TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, pp. 736-737). V. ainda: “Basicamente, os partidários da teoria da 

desconsideração afirmam que, quando a forma da pessoa jurídica, ou a própria pessoa jurídica, é utilizada com 

o intuito de fugir às finalidades impostas pelo Direito, deve ser, então, ‘desconsiderada’, ou melhor, não deve 

ser levada em conta sua existência, para, na decisão do caso que lhe é apresentado, o julgador decidir como se, 

na espécie, a pessoa jurídica não existisse, imputando as responsabilidades aos seus sócios ou, mesmo, a outra 

pessoa jurídica de que se tenha utilizado ou, mesmo, se escondido sob a forma daquela primeira” (CASILLO, 

João. Desconsideração da pessoa jurídica. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Doutrinas 

Essenciais: obrigações e contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 2, p. 612); “Usualmente, utiliza-

se a expressão ‘desconsideração da pessoa jurídica’ (ou outra equivalente, como ‘superação’, ‘penetração’, 

‘levantamento do véu societário’ etc.) para indicar a ignorância, para um caso concreto, da personificação 

societária. Vale dizer, aprecia-se a situação jurídica tal como se pessoa jurídica não existisse, o que significa 

que se trata a sociedade e o sócio como se fossem uma mesma e única pessoa. Atribuem-se ao sócio ou à 

sociedade condutas (ou efeitos jurídicos de conduta) que, não fosse a desconsideração, seriam atribuídos 

(respectivamente) à sociedade ou ao sócio” (JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade 

societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 55); “A desconsideração da 
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portanto, desde que estejam preenchidos os requisitos para a desconsideração, caberia ao juiz 

analisar o caso como se a pessoa jurídica não tivesse sido constituída. 

 Para explicar essa situação, parte da doutrina sustenta que, por meio da aplicação da 

teoria da desconsideração, o juiz estaria a proclamar, de maneira episódica, a ineficácia (ou 

a suspensão da eficácia) da personalidade jurídica.56 

 Nesse ponto, defende-se que a desconsideração provocaria a ineficácia do próprio ato 

de registro da pessoa jurídica,57 ou, de maneira análoga, a ignorância dos efeitos da 

personificação societária.58  

 
personalidade jurídica pode ser definida como: ‘tratar uma companhia como se não existisse para efeitos fiscais 

ou certos outros propósitos de responsabilização [...]’” (SILVA, Alexandre Couto. A aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 68); 

“Utiliza-se a expressão ‘desconsideração da pessoa jurídica’ (ou outra equivalente, como ‘superação’, 

‘penetração’, ‘levantamento do véu societário’, etc.) para indicar ignorância para um caso concreto, da 

personificação societária. Analisa-se uma situação jurídica como se a pessoa jurídica não existisse, o que 

significa que se trata a sociedade e o sócio como se fossem uma única e mesma pessoa” (SILVA, Osmar Vieira 

da. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 87). 

Também merecem destaque: BATALHA, Wilson de Souza Campos. Desconsideração da personalidade 

jurídica na execução trabalhista – responsabilidade dos sócios em execução trabalhista contra sociedade. Revista 

LTr, ano 58, n. 11, p. 1.295-1.299, nov. 1994. p. 1.296; BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da 

sociedade e legitimidade ad causam: esboço de sistematização. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim (Org.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins). São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 1.006.  
56 Nessa direção, por todos, é ver-se: “De outro lado, já foi dito por vários autores, é característica essencial da 

técnica do Durchgriff a provocação de uma mera suspensão de eficácia da personalidade jurídica, que de resto 

continua viva e atuante e capaz, fora do caso concreto” (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise 

da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 611). 
57 “A teoria da desconsideração da pessoa jurídica tem uma estreita ligação com o princípio da preservação da 

empresa. Isto é, particularmente, notável no exame do seu peculiar modo de sancionar a fraude ou o abuso de 

direito. A teoria da desconsideração não postula a invalidade, irregularidade ou dissolução da sociedade jurídica 

desconsiderada. Ao contrário, por superamento da autonomia patrimonial se entende, apenas, tomar por 

episodicamente ineficaz o ato constitutivo da pessoa jurídica. Isto é, a sociedade será ignorada apenas no 

julgamento da conduta fraudulenta ou abusiva da pessoa que a utilizou indevidamente, permanecendo existente, 

válida e eficaz em relação a todos os demais aspectos de sua vida jurídica [...]. Em resumo, a teoria da 

desconsideração suspende a eficácia episódica do ato constitutivo da pessoa jurídica, para fins de 

responsabilizar direta e pessoalmente aquele que perpetrou um uso fraudulento ou abusivo de sua autonomia 

patrimonial” (COELHO, Fábio Ulhoa. Lineamentos da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Revista 

do Advogado, n. 36, p. 38-44, mar. 1992. pp. 40-41); “Sou de parecer que, ante circunstância de fins de violação 

de lei, se recomenda a ‘desconsideração da personalidade jurídica’. É de reconhecer-se ineficaz só para o caso 

a constituição de pessoa jurídica na sociedade mercantil” (RAMALHETE, Clóvis. Sistema de legalidade na 

“desconsideração da personalidade jurídica”. Revista dos Tribunais, ano 73, v. 586, p. 9-14, ago. 1984. p. 11). 
58 “A desconsideração indica a suspensão da incidência das regras acerca da personificação. Opõe-se ao regime 

formal e comum previsto para as sociedades personificadas como que uma barreira. Afasta-se a aplicação dos 

preceitos de direito societário. Ou melhor, trata-se a questão tal como se inexistisse a personificação societária” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1987. pp. 55-56). Em sentido semelhante: MAZZEI, Rodrigo. Aspectos processuais da 
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 Ainda, em acepção mais restrita com relação ao entendimento segundo o qual a 

desconsideração da personalidade jurídica conduziria à avaliação do caso concreto como se 

a pessoa jurídica jamais tivesse sido constituída, sustenta-se que a incidência da teoria 

implicaria a suspensão da eficácia unicamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.59 

 Marçal Justen Filho compara a desconsideração a outras hipóteses de ineficácia – tal 

como os casos de revogabilidade e fraude à execução. Para o autor, a desconsideração 

representaria a ineficácia do sujeito, ao passo que as figuras da revogabilidade e da fraude à 

execução provocariam a ineficácia do ato.60 

 
desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor e no Projeto do “novo” Código 

de Processo Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (Org.). Direito processual empresarial: estudos em 

homenagem ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. pp. 763-764; 

SILVA, Alexandre Couto. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 71. 
59 “Desde cedo, ficou claro que a desconsideração não se confundiria com a despersonalização, já que a primeira 

envolve apenas a suspensão ou a ineficácia temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para efeitos 

específicos” (FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, 

Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. 

Coimbra: Almedina, 2012. p. 483); “A meu sentir, no plano doutrinário, a desconsideração da personalidade 

jurídica cabe quando houver a configuração de abuso ou de manipulação fraudulenta do princípio da separação 

patrimonial entre a sociedade e seus membros. O que se quer é evitar a manipulação da autonomia patrimonial 

da sociedade como meio de impedir, fraudulentamente, o resgate de obrigação assumida nos termos da lei. E, 

assim mesmo, a doutrina não conduz à extinção da sociedade, que permanece existindo regularmente, mas, tão-

somente, afasta a separação patrimonial em uma determinada circunstância” (MENEZES DIREITO, Carlos 

Alberto. A desconsideração da personalidade jurídica. In: ALVIM NETTO, J. M. A. et al. (Org.). Aspectos 

controvertidos do novo código civil: escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 88); “Quando se aplica a desconsideração, de modo algum ocorre a anulação 

da sociedade, mas simplesmente se verifica a suspensão da eficácia da autonomia patrimonial para aquele caso 

específico, não ocorrendo efeito algum em relação a terceiros” (SILVA, Osmar Vieira da. Desconsideração da 

personalidade jurídica: aspectos processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 105). Em sentido semelhante, 

é ver-se ainda: ALVIM NETTO, J. M. A. Novo contencioso cível no CPC/2015. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. p. 109; CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. p. 80; FREIRE, 

Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. Comentários ao art. 133. In: STRECK, Lenio Luiz et al. 

(Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. pp. 209-210; ROQUE, 

Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 133. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do 

Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. 

pp. 435-436.  
60 “A diferença reside em que, enquanto revogabilidade e fraude à execução são casos de ineficácia de ato 

jurídico, a desconsideração é suposto de ineficácia de personalidade jurídica. A revogabilidade e a fraude à 

execução conduzem à ignorância dos efeitos da prática de um determinado ato jurídico – que existe e é válido. 

A desconsideração conduz à ignorância dos efeitos da personificação societária. Assim, enquanto a 

revogabilidade e a fraude à execução envolvem restrição à potencialidade eficacial de um ato, a desconsideração 

vincula-se à restrição à potencialidade eficacial subjetiva da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não produz 

efeitos, por assim dizer. Ou, mais detidamente, a pessoa jurídica não produz aqueles efeitos previstos 
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 Não concordamos com tal visão. Sem adiantar nossa posição sobre as consequências 

da desconsideração, mas apenas para comentar o entendimento propagado por Marçal Justen 

Filho, acreditamos que a ineficácia decorrente da desconsideração seria, em qualquer caso, 

de um ato – ou, ao menos, de um efeito de determinado ato. A se entender que a 

desconsideração tem como consequência a ineficácia da própria pessoa jurídica, ter-se-ia 

como ineficaz o ato de registro da sociedade. Por outro lado, a se considerar que a teoria 

implica a ignorância da separação patrimonial entre pessoa jurídica e sócios,61 apenas tal 

efeito, decorrente do ato de constituição da pessoa jurídica, deixaria de incidir no caso 

concreto. Não se trata, assim, de ineficácia do sujeito, mas apenas de determinados atos ou 

de seus efeitos.62 

 
normativamente como decorrentes de sua existência [...]. Então, pode-se afirmar que a revogabilidade e fraude 

à execução são casos de ineficácia do ato, enquanto desconsideração é caso de ineficácia do sujeito (ou melhor, 

da personificação de um certo sujeito)” (JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade 

societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. pp. 88-89). 
61 Faz-se referência a sócio por retratar a hipótese mais comum de desconsideração. Não se descarta, contudo, 

a possibilidade de que outras pessoas sejam atingidas – o próprio art. 50 do CC/2002 alude a administradores 

da pessoa jurídica. Esse tema será retomado adiante (v. item 3.1.2 do Capítulo 2). O que importa, por ora, é 

esclarecer que as referências a sócio – e a sociedade –, feitas ao longo do trabalho, são meramente 

exemplificativas. 
62 Interessante observar ainda que, segundo Marçal Justen Filho, haveria diversas acepções para a 

desconsideração, que variariam em termos de extensão e de intensidade. Quanto à intensidade da 

desconsideração, é ver-se o que defende o autor: “A nosso ver, desconsideração consiste tanto na ignorância 

total do regime jurídico da personificação societária como em um abrandamento desse regime jurídico” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1987. p. 61). E prossegue, com relação à extensão da desconsideração: “Pode-se 

distingui-la conforme incida sobre um específico ato jurídico, sobre uma série de atos e relações jurídicas entre 

a sociedade e uma pessoa específica e sobre todos os atos e relações jurídicas ocorridas dentro de um certo 

período de tempo” (JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito 

brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 62). Apesar de louvável a tentativa de sistematizar a 

teoria da desconsideração no ordenamento jurídico brasileiro quando ainda não havia qualquer dispositivo 

expresso a respeito do tema, deve-se destacar que os exemplos mencionados para cada acepção do fenômeno 

demonstram que, em determinados casos, não se está a tratar de verdadeira hipótese de desconsideração (ao 

menos conforme a definição sugerida neste trabalho). Confira-se: “Um exemplo da desconsideração máxima 

da personalidade jurídica reside no caso de alguém que assume obrigação de não fazer e que busca valer-se da 

sociedade personificada para praticar a conduta cuja abstenção se obrigara. Em tal suposição, a conduta 

praticada pela sociedade é imputável diretamente ao sócio, ultrapassando-se a personalidade jurídica societária, 

tal como se inexistente fosse. Já quanto ao caso de intensidade média, teríamos exemplo nítido no campo do 

direito do trabalho. A CLT estabelece a seguinte regra, no art. 2.º, § 2.º: ‘Sempre que uma ou mais empresas, 

tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 

administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, 

serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 

subordinadas’. Comprova-se, aqui, um caso onde se dá um tratamento jurídico idêntico (exclusivamente para 

fins trabalhistas) a pessoas jurídicas distintas e diversas, sem que tal importe considerá-las uma única pessoa 
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 Essa ineficácia, destaque-se, é sempre relativa.63 Ou seja, apenas na relação entre 

pessoa beneficiada e partes atingidas pela desconsideração é que o ato ou o efeito será tido 

por ineficaz. A desconsideração, portanto, cria situação de inoponibilidade64-65 – da 

constituição da pessoa jurídica ou, segundo entendimento mais restritivo, da separação 

patrimonial decorrente da personalidade jurídica própria da sociedade. 

 Dito de maneira diversa, sendo decretada a desconsideração, não poderia o sócio opor 

ao credor da sociedade a personalidade jurídica desta última – no caso de se entender que a 

desconsideração suspenderia a eficácia do próprio ato de registro – ou, quando menos, a 

separação patrimonial dela decorrente – a se considerar que apenas tal efeito seria atingido 

pela ineficácia.  

 É de extrema importância, aliás, definir o alcance da aludida inoponibilidade. Como 

visto, encontra-se na doutrina entendimento no sentido de que a desconsideração da 

personalidade jurídica conduziria à ineficácia do próprio ato de registro da sociedade. Do 

mesmo modo, há quem defenda a suspensão da eficácia apenas da autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica. A questão tem reflexos diretos sobre a análise da posição substancial do 

terceiro atingido pela desconsideração no que tange a eventual relação obrigacional que 

 
ou ultrapassar de modo absoluto a personificação societária de cada uma delas” (JUSTEN FILHO, Marçal. 

Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. 

pp. 61-62). Como se percebe, o primeiro exemplo citado, apesar de se enquadrar no conceito amplo de 

desconsideração, diz respeito à noção de desconsideração atributiva, ao passo que o segundo exemplo não 

configura caso de desconsideração – mas de responsabilidade direta. Por fim, Marçal Justen Filho cita como 

exemplo de desconsideração mínima a concepção proposta por José Lamartine Corrêa de Oliveira no que tange 

à desconsideração para fins de responsabilidade. Apesar de nossa divergência quanto à classificação proposta 

por Marçal Justen Filho, concordamos que a desconsideração atributiva será, em regra, mais “intensa” do que 

a desconsideração para fins de responsabilidade. 
63 COMPARATO, Fábio Konder. In: COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 

controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 356. 
64 Há muito a doutrina pátria equipara os conceitos de inoponibilidade e ineficácia relativa. Sobre o assunto, 

confira-se: CARVALHO, Francisco Pereira de Bulhões. Ineficácia do ato jurídico e a reforma do Código Civil. 

Revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, v. 5, n. 12, p. 1-79, 1966. p. 3. Na 

mesma esteira, é ver-se: DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 

pp. 270-271; GRECO, Leonardo. O processo de execução. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. v. 2, p. 45; MUNIZ, 

Francisco José Ferreira. Notas sobre a ação revocatória. Órgão oficial do Ministério Público do Estado do 

Paraná, v. 1, n. 1, p. 59-68, 1972. pp. 64-65; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a 

natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. pp. 181-182. 
65 Interessante observar que o Código Civil y Comercial de la Nación, promulgado em 2014 na Argentina, trata 

do fenômeno da desconsideração sob a denominação inoponibilidad de la personalidad jurídica (art. 144). O 

vocábulo inoponibilidade já era utilizado anteriormente pela doutrina local: RICHARD, Efraín Hugo. 

Inoponibilidad de la personalidad jurídica: imputabilidad y responsabilidad. Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, v. 3, p. 191-246, 2008. 
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poderia se beneficiar da medida, como teremos a oportunidade de verificar mais adiante (item 

5.2.4 deste Capítulo 1).  

 

4. Pressupostos para a desconsideração 

 

 Não é escopo do presente trabalho exaurir a análise dos pressupostos para a 

desconsideração. Invariavelmente, trata-se de questão mutável e sujeita a opção legislativa. 

Nessa esteira, como já adiantado, há casos em que o legislador atribui a determinados atos as 

consequências da desconsideração, apesar de já haver remédio específico previsto pelo 

ordenamento para sancioná-los – como se verifica nos casos de atos que ensejariam 

responsabilidade direta dos sócios ou administradores. Ao mesmo tempo, ainda que 

abstraídos eventuais equívocos legislativos, não se pode descartar existirem situações em 

que, de fato, será possível suscitar tanto a aplicação da teoria da desconsideração quanto de 

algum outro fenômeno jurídico. 

 A seguir, exporemos em breves linhas as duas principais teorias a respeito dos 

pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica: são elas a teoria maior e a 

teoria menor. 

 

4.1. Teoria maior 

 

 Segundo a teoria maior, apenas em hipóteses específicas seria admitida a 

desconsideração da personalidade jurídica. Dito de maneira diversa, afigura-se necessário o 

preenchimento de determinados requisitos para que se opere a desconsideração.66  

 A teoria maior engloba duas correntes de pensamento a respeito da desconsideração: 

a subjetiva e a objetiva. Segundo a vertente subjetiva (também denominada de teoria 

subjetiva), seria necessária a demonstração de culpa atribuível ao sócio (por exemplo, fraude 

ou abuso) para permitir a desconsideração. Já de acordo com a teoria objetiva, a 

 
66 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, p. 78. 

 



41 

 

desconsideração seria cabível nos casos de desvio de função da personalidade jurídica, 

independentemente de culpa (por exemplo, nas hipóteses de confusão patrimonial).67 No 

Brasil, atribui-se a Rubens Requião a difusão da teoria subjetiva e a Fábio Konder Comparato 

a propagação da teoria objetiva.68  

 As teorias não são excludentes. Já se afirmou, nesse sentido, que o art. 50 do Código 

Civil – em sua versão originária – teria contemplado “não apenas a hipótese de abuso (teoria 

subjetiva) mas também a de confusão patrimonial (teoria objetiva)”.69 A observação 

permanece válida mesmo diante da atual redação do art. 50 do CC/2002, conforme alterada 

pela Lei nº. 13.874/2019, a qual manteve a alusão a “abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.70-71 

 Ainda, é comum na doutrina a afirmação de que, independentemente dos 

pressupostos previstos em lei para a desconsideração da personalidade jurídica, a insolvência 

da sociedade configuraria requisito indispensável para viabilizar a medida, ante a sua 

 
67 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, pp. 71-73.  
68 COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1989. pp. 33-45; TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas 

de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, p. 71. 
69 LOPES, João Batista. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Novo Código Civil. Revista dos 

Tribunais, ano 92, v. 818, p. 36-46, dez. 2003. p. 43. Na mesma linha: ASSIS, Araken de. Processo civil 

brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, t. 1, p. 145; BENETI, Sidnei Agostinho. 

Desconsideração da sociedade e legitimidade ad causam: esboço de sistematização. In: DIDIER JR., Fredie; 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e 

assuntos afins). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. pp. 1.013-1.016. Em sentido contrário, afirmando que 

o CC/2002 teria adotado a teoria subjetiva, confira-se: DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Comentários ao 

art. 50. In: ALVIM NETTO, J. M. A.; ALVIM, Thereza (Org.). Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Forense, 2005. v. 1, pp. 456-457. 
70 Não podemos concordar, assim, com a opinião de Gelson Amaro de Souza, para quem, “por se tratar de 

medida contra uma das modalidades de fraude, a desconsideração da personalidade jurídica, não pode ser 

tomada sem que haja o dolo, a vontade livre e espontânea com a consciência de assim agir” (SOUZA, Gelson 

Amaro de. Desconsideração da personalidade jurídica no CPC-2015. Revista de Processo, v. 255, p. 91-113, 

mai. 2016. p. 97). Não se pode baralhar o conceito de desconsideração da personalidade jurídica com as demais 

espécies de fraudes, institutos que, apesar dos pontos de contato, não se confundem com aquele. Como se viu, 

é assente o entendimento no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro adotou, a um só tempo, as teorias 

objetiva e subjetiva da desconsideração. Aliás, mesmo a teoria subjetiva dispensa o dolo, tendo em vista que o 

art. 50, § 1º, do CC/2002 se refere apenas à “prática de atos ilícitos de qualquer natureza”, o que abrange, 

naturalmente, o regime geral do art. 186 do CC/2002. 
71 Podem ser citados outros exemplos no ordenamento jurídico brasileiro que retratam a teoria maior. É o caso 

dos arts. 34 da Lei nº. 12.529/2011 e 14 da Lei nº. 12.846/2013. Sobre esta última hipótese, remeta-se a: 

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; FERREIRA, Gustavo Costa. Sobre a desconsideração da personalidade 

jurídica no âmbito da Lei 12.846/13. Revista Jurídica Luso-Brasileira, ano 5, n. 1, p. 1.215-1.246, 2019. 
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excepcionalidade.72 Nada há na legislação, no entanto, que indique a necessidade de tal 

elemento. Ao contrário, a insolvência, quando citada, surge apenas como fundamento 

adicional para ensejar a desconsideração (v., por exemplo, art. 34, parágrafo único, da Lei nº. 

12.529/2011). Não nos parece, pois, ser exigível a demonstração de insolvência do devedor 

principal para que haja interesse na desconsideração da personalidade jurídica.73 

 

4.2. Teoria menor 

 

 Segundo a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica seria admitida 

independentemente da verificação de requisitos específicos. Sendo provada a insuficiência 

dos bens sociais e a solvência de qualquer um dos sócios para satisfazer a dívida, proceder-

se-ia à desconsideração para alcançar o seu patrimônio.74 Essa teoria se fundamenta 

principalmente nos arts. 28, § 5º, do CDC, 4º da Lei nº. 9.605/1998 e 18, § 3º, da Lei nº. 

9.847/1999, referidos anteriormente. 

 O tema foi objeto de amplo debate por parte da doutrina e da jurisprudência. 

Especificamente no que tange ao § 5º do art. 28 do CDC, parte da doutrina defende que o 

dispositivo confirma a teoria menor, possibilitando a desconsideração sem que seja 

 
72 ANDRADE JUNIOR, Mozart Vilela. A desconsideração da personalidade jurídica para fins de 

responsabilidade: uma visão dualista da disregard doctrine. Revista de Processo, v. 252. p. 59-77, fev. 2016. p. 

69; GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; BRASIL, Deilton Ribeiro. Aspectos Relevantes (Materiais e 

Processuais) da Teoria da Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica. In: GAMA, Guilherme 

Calmon Nogueira da (Org.). Desconsideração da personalidade jurídica: visão crítica da jurisprudência. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 12. 
73 Nessa direção: CÂMARA JUNIOR, José Maria. Comentários ao art. 795. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim et al. (Org.). Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. pp. 2.029-2.031. Confira-se ainda o Enunciado nº. 281 da IV Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal: “A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 do Código Civil, 

prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica”. Merece destaque, igualmente, trecho extraído de 

recente acórdão da 4ª Turma do STJ: “É possível afirmar, ademais, que além de a constatação da insolvência 

não ser suficiente à desconsideração - para o caso do art. 50 do CC -, com mais razão a inexistência de bens do 

devedor não pode ser condição para a instauração do procedimento que objetiva aquela decretação. Na verdade, 

pode a desconsideração da personalidade jurídica ser decretada ainda que não configurada a insolvência, desde 

que verificados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso de personalidade” 

(STJ, REsp 1.729.554, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julg. 8.5.2018). 
74 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, p. 76.  
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necessário o preenchimento de pressupostos específicos.75 Em sentido contrário, sustenta-se 

que, apesar da previsão aparentemente ampla do texto legal, apenas seria autorizada a 

desconsideração da personalidade jurídica “com o intuito de impedir que, utilizando-se da 

personificação jurídica, simulações e fraudes atinjam suas finalidades, como também para 

solucionar todos os outros casos em que o respeito à forma societária levaria a soluções 

contrárias à sua função e aos princípios consagrados pelo ordenamento jurídico”.76 

 Já houve até mesmo quem defendesse que a previsão do art. 28, § 5º, do CDC 

retrataria exemplo de responsabilidade civil ilimitada nas relações de consumo, não se 

confundindo com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica.77 

 Entretanto, em julgamento relacionado ao acidente ocorrido no Osasco Plaza 

Shopping em 1996, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela consagração da teoria menor 

no ordenamento jurídico brasileiro, interpretando especificamente o § 5º do art. 28 do CDC, 

embora também fazendo alusão ao art. 4º da Lei de Proteção ao Meio Ambiente como 

exemplo de sua incidência.78 Embora criticável a teoria menor da desconsideração da 

 
75 Nesse sentido, referindo-se à hipótese do CDC: GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do 

Consumidor Comentado: artigo por artigo. 14ª ed. Salvador: Juspodivm, 2019. pp. 316-318. 
76 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os 

grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 195. No mesmo sentido: MENEZES DIREITO, Carlos 

Alberto. A desconsideração da personalidade jurídica. In: ALVIM NETTO, J. M. A. et al. (Org.). Aspectos 

controvertidos do novo código civil: escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 92. 
77 DIDIER JR., Fredie. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. In: DIDIER JR., 

Fredie; MAZZEI, Rodrigo (Org.). Reflexos do novo Código Civil no Direito Processual. 2ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2007. pp. 164-165. 
78 Confira-se parte relevante da ementa do acórdão: “Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso 

especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério 

Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de 

responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de 

prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º. [...] A teoria maior da desconsideração, regra geral no 

sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente 

para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração 

de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial 

(teoria objetiva da desconsideração). A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento 

jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de 

insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio 

de finalidade ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades 

econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou 

administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista 

qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da 

pessoa jurídica. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese 
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personalidade jurídica, acreditamos que eventual discussão desse viés extrapolaria o escopo 

do presente trabalho, notadamente diante da posição firmada por parte da jurisprudência dos 

Tribunais pátrios no sentido de sua aplicabilidade. 

 

5. A situação substancial do terceiro atingido pela desconsideração 

 

 O art. 50 do Código Civil, segundo a redação dada pela Lei nº. 13.874/2019, prevê 

que, “em caso de abuso da personalidade jurídica”, pode o juiz “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”. 

 Propomo-nos a investigar, pois, a posição jurídica do terceiro atingido pela aplicação 

da teoria da desconsideração da personalidade jurídica – ou seja, o que significa a extensão 

dos “efeitos de certas e determinadas relações de obrigações” “aos bens particulares de 

administradores ou de sócios”. Para responder a essa indagação, acreditamos ser útil analisar, 

em primeiro lugar, a estrutura da relação obrigacional, a qual, como se extrai da leitura do 

art. 50 do CC/2002, pode vir a ser beneficiada pela desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

5.1. Teorias sobre a estrutura da obrigação 

 

 O presente estudo não tem a pretensão de esgotar a discussão a respeito da estrutura 

da relação obrigacional. O assunto, por si só, seria suficiente para justificar trabalho 

autônomo. Nessa sede, nos limitaremos a expor, de maneira sucinta, as principais teorias 

desenvolvidas sobre o tema em doutrina, indicando também nossa visão – o que será 

 
autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração 

dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa 

jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Recursos especiais não 

conhecidos” (STJ, REsp 279.273, 3ª T., Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, julg. 4.12.2003). Sobre o tema, 

é ver-se também: TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: Temas 

de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, pp. 80-82.  
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relevante para, posteriormente, analisarmos os impactos da aplicação da teoria da 

desconsideração sobre o terceiro atingido. 

 Poderíamos reduzir a três as principais concepções a respeito da estrutura da 

obrigação: monista (ou unitária), dualista (ou binária) e publicista (ou processualista), cada 

qual com variações a depender do expositor.79 

 

5.1.1. Teoria monista ou unitária 

 

 Como explicava Alcino Pinto Falcão, segundo a teoria monista, “‘a obrigação ou 

direito de crédito é um elo de direito entre duas pessoas, em virtude do qual o credor pode 

constranger o devedor, seja a lhe pagar uma soma de dinheiro ou a lhe entregar uma coisa, 

seja a cumprir uma prestação que pode consistir em fazer alguma coisa ou em abster-se de 

um ato determinado’”.80 Trata-se de considerar a obrigação, essencialmente, uma relação 

única de dever e de pretensão – isto é, uma relação entre duas vontades, na qual a vontade do 

devedor é dominada pela vontade do credor e cujo objeto consistiria no dever de adimplir 

 
79 Washington de Barros Monteiro, por exemplo, criticava a um só tempo as teorias monista, dualista e 

publicista, filiando-se a uma corrente intermediária entre as duas primeiras – que, a nosso ver, mais se assemelha 

à visão moderna da teoria dualista. Sobre a questão, remeta-se a: MONTEIRO, Washington de Barros. Curso 

de direito civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990. v. 4, pp. 25-26. 
80 FALCÃO, Alcino Pinto. Conceito de obrigação. Revista Forense, v. 47, n. 128, p. 39-42, mar./abr. 1950. p. 

39. 

 



46 

 

uma prestação.81 A obrigação seria assim uma só, indissociável, representando vínculo 

jurídico que traduz ideia de relação e de sujeição.82 

 

5.1.2. Teoria dualista ou binária 

 

 Atribui-se a Alois von Brinz o desenvolvimento da teoria dualista da obrigação, muito 

embora não tenha sido ele o seu criador. Segundo narra Fábio Konder Comparato, Alois von 

Brinz não defendia propriamente uma análise dualista do vínculo obrigacional. No entanto, 

ao criticar a concepção voluntarista unitária que prevalecia à época, apontou nova faceta da 

obrigação, enfrentando-a como uma relação de responsabilidade (Haftung) ou estado de 

sujeição do devedor.  

 Segundo Alois von Brinz, o objeto da obrigação (entendida como responsabilidade) 

não seria a prestação, mas o próprio devedor, que responde pessoalmente (em regra, por meio 

de seu patrimônio) para a satisfação do credor. O dever (Schuld) de adimplir certa prestação, 

de acordo com o aludido autor, estaria fora da relação obrigacional, no plano moral, apesar 

 
81 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. p. 2. Prossegue o autor, ao explicar a doutrina voluntarista (de caráter unitário ou monista): “Cet aperçu 

sommaire de la doctrine volontariste nous permet, croyons-nous, de saisir les étapes fondamentales de son 

développement. L’obligation n’est au fond qu’une limitation de la liberté. Or, toute limitation de liberté suppose 

nécessairement la soumission à la volonté d’autrui. En interprétant juridiquement ces propositions on conclut 

que l’obligation est, de par sa nature, une domination de la volonté du créancier sur celle du débiteur, et que 

son objet consiste en un acte ou des actes déterminés que celui-ci doit exécuter au profit de celui-là ou d’un 

tiers. Elle s’analyse donc essentiellement en un devoir du débiteur d’accomplir une prestation. En fait, elle n’est 

que cela. Tous les moyens de contrainte utilisés par le créancier pour la satisfaction de son droit restent 

finalement en dehors du rapport d’obligation, car il s’agit de sanctions de nature publique destinées a corriger 

une lésion de droit déjá survenue, en rétablissant l’ordre juste” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse 

dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 4). É ver-se ainda: “Les juristes de 

l’école volontariste, explicitant et développant en quelque sorte l’interprétation traditionnelle, ne voient dans 

l’obligation qu’une relation de devoir-avoir ayant pour objet la prestation. A la dette, entendue comme devoir 

d’accomplir une prestation, correspond nécessairement une créance, c’est-à-dire, le pouvoir d’exiger cet 

accomplissement. L’action en justice et l’éxecution forcée ne sont, en dernière analyse, que la sanction de ce 

devoir primaire. Elles se trouvent par conséquent en dehors du rapport obligatoire” (COMPARATO, Fábio 

Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 10). Merece 

destaque, igualmente: LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1989. v. 2, pp. 11 e 15. 
82 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 2, p. 

25. Na mesma direção, explicitando os fundamentos da teoria monista: NONATO, Orozimbo. Curso de 

obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 1, pp. 111-113. 
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de caracterizar a razão de sua criação.83 Ou seja, a rigor, Alois von Brinz também defendia 

uma visão monista da obrigação, porém focada no aspecto da responsabilidade. 

 Teria sido Karl von Amira, inspirado na análise de Alois von Brinz, o responsável 

por apresentar a distinção entre os elementos de debitum (Schuld) e de garantia ou obligatio 

(Haftung).84 Com efeito, Karl von Amira e, posteriormente, Otto von Gierke concluíram que 

a obrigação, no direito germânico antigo, consistia em instituição híbrida, formada pela fusão 

de duas relações de direito – relação de dívida (Schuld), cujo objeto seria a prestação, e 

relação de responsabilidade (Haftung), em virtude da qual uma pessoa ou uma coisa estaria 

sujeita à dominação de uma outra pessoa, como garantia para a realização de determinado 

ato.85 

 Apesar de os trabalhos de Alois von Brinz se relacionarem sobretudo ao direito 

romano e, no que tange àqueles de Karl von Amira e Otto von Gierke, ao direito germânico 

antigo, logo surgiu o debate acerca da possibilidade de aplicação da análise dualista aos 

direitos modernos.86 Curiosamente, Otto von Gierke entendia que a análise dualista da 

obrigação apenas seria possível em direitos antigos indo-germânicos ou direitos modernos 

deles decorrentes, por representar herança daquela tradição. Ao contrário, Karl von Amira 

defendia que a teoria dualista da obrigação seria aplicável em qualquer sistema jurídico, por 

 
83 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. pp. 4-11. V. tb., em sentido semelhante: MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 24ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 1990. v. 4, p. 23; NONATO, Orozimbo. Curso de obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 

1959. v. 1, pp. 113-116 e 121-122. 
84 “Coube ao alemão Amira, ao estudar as fontes do direito antigo da Germânia Nórdica – sobre o tema 

publicando o ‘Tratado das obrigações nos direitos da Germânia do Norte’, cujo primeiro volume viu a luz em 

1882 e o segundo em 1895 –, demonstrar que lá eram claramente distintos os elementos do debitum (Schuld) e 

o da garantia ou obligatio (Haftung). Schuld, para aquelas fontes, seria uma relação de dever (dever de prestar), 

enquanto Haftung seria uma relação de sujeição, fôsse de uma pessoa, de uma coisa ou de um patrimônio, em 

relação a outra pessoa, como garantia de um débito” (FALCÃO, Alcino Pinto. Conceito de obrigação. Revista 

Forense, v. 47, n. 128, p. 39-42, mar./abr. 1950. p. 40). Fábio Konder Comparato aponta haver diferença entre 

as noções de debitum (sentido objetivo, de prestação) e Schuld (sentido subjetivo, como dever de cumprir uma 

prestação). Confira-se: COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. 

Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 190. 
85 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. pp. 11-13. Interessante observar que, na origem, essas duas relações – de dívida e de responsabilidade – 

eram independentes uma da outra, sendo necessários atos distintos para a sua criação. Sobre o assunto, é ver-

se: COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie 

Dalloz, 1964. p. 13. 
86 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. pp. 14, 16-17. 
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dizer respeito à essência do objeto do estudo – entendimento este que foi acompanhado pela 

maioria dos autores que trataram do tema.87 

 Na visão de Fábio Konder Comparato, a obrigação moderna seria composta por dois 

elementos: a relação de crédito e dívida (Schuld),88 designada como dever (devoir) – ou 

relação de débito –,89 e a relação de constrangimento e responsabilidade (Haftung), 

denominada compromisso (engagement).90 

 O objeto da relação de dever é a prestação.91 Nessa relação, o polo passivo é ocupado 

pelo devedor, que tem o dever de adimplir uma prestação em favor do credor.92 Já o credor, 

se analisada apenas a relação crédito-dívida, tem mera expectativa. Ou seja, no plano de 

dever, a satisfação da prestação depende necessariamente da conduta do devedor, não 

cabendo ao credor qualquer medida nesse sentido.93 Daí porque, no caso da denominada 

 
87 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. p. 17. 
88 Crédito entendido como direito a uma prestação – e dívida como dever de cumprimento de uma prestação –, 

não necessariamente de natureza pecuniária. É ver-se: “La relation de créance et de dette, dans l’obligation, est 

celle en raison de laquelle une partie doit accomplir une prestation en faveur d’une autre qui peut en profiter 

avec exclusivité” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: 

Librairie Dalloz, 1964. p. 40). 
89 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989. v. 2, p. 

12; NONATO, Orozimbo. Curso de obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 1, p. 120. 
90 “Le grand apport de la theórie 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: Librairie Dalloz, 1964. p. 19). 
91 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. pp. 32-39. A respeito da relação de dever, remeta-se também a: BETTI, Emilio. Teoria generale delle 

obbligazioni. Milão: Giuffrè, 1953. v. 2, pp. 47-57. 
92 “Ces précisions nous permettent déjà de définir la dette comme le devoir incombant à une partie, dans un 

rapport juridique détérminé, d’accomplir une prestation positive ou négative en faveur d’une autre” 

(COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. p. 43). 
93 “Si nous envisageons l’élément devoir dans son ensemble, il n’est pas difficile de constater qu’il se trouve 

tout entier sous la dépendance de la conduite du débiteur. C’est en effet celle-ci, vue de l’extérieur, qui apparaît 

comme l’élément essentiel, duquel tout dépend en dernière analyse, comme l’avait remarqué Savigny. La 

position du créancier, dans la plupart des cas, est de simple expectative. Bien sûr, la loi lui impose un devoir de 

collaboration dans l’exécution de la prestation, comme nous l’avons vu. Mais ce devoir soulige encore 

davantage le caractère secondaire de son activité dans la relation créance-dette. La formule employée par Sohm 

pour caractériser la créance – ‘absence de pouvoir’ – nous apparaît ainsi, après examen, bien moins exagerée 

qu’on ne pourrait le penser de prime abord. Car, à envisager le devoir separé de l’engagement, c’est bien d’une 

attente, d’une absence de pouvoir de contrainte qu’il s’agit en ce qui concerne le créancier. Seulement, le tort 

de Sohm, comme de tous les partisans de la théorie volontariste d’une manière générale, a été de croire que 
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obrigação natural, em que há apenas Schuld mas não Haftung – como ocorre, por exemplo, 

na hipótese de dívida prescrita –, o dever de prestação só pode ser adimplido 

espontaneamente.94 

 A seu turno, o objeto da relação de compromisso (engagement), no caso dos 

compromissos pessoais, consiste na própria pessoa do devedor – muito embora, na maioria 

das vezes, o constrangimento recaia efetivamente sobre o seu patrimônio.95 Diversamente, 

na hipótese de compromissos denominados reais, a garantia recai sobre um ou mais bens 

determinados do devedor.96 Sob o ponto de vista do sujeito ativo, tem-se o poder de 

constrangimento (pretensão), que não se confunde com o direito de crédito que ele visa a 

proteger nem com o direito de ação – que seria o seu meio normal de exercício.97 Já a 

 
l’obligation s’épuisait dans cet unique rapport de créance et de dette. La critique de Brinz a vigoureusement 

dénoncé cette erreur, mettant en évidence la realité de l’engagement au sein de l’obligation” (COMPARATO, 

Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 48). Em 

sentido semelhante: LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1989. v. 2, p. 13. 
94 NONATO, Orozimbo. Curso de obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 1, p. 107. 
95 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. pp. 51-75. V. ainda: “O direito do credor de reclamar o cumprimento da prestação configura-se, como 

pretensão que é, na expressão de Von Tuhr, a medula do crédito. Adverte este escritor que, embora sejam 

confundidos teórica e praticamente os conceitos de crédito e pretensão, uma análise precisa da obrigação revela 

que são distintos. O crédito existe tão logo contraída a obrigação, enquanto a pretensão nasce no momento em 

que a prestação se torna exigível, isto é, quando a dívida está vencida. Dirige-se contra a pessoa do devedor, 

mas a ação executória, a que corresponda, visa a seu patrimônio. A exigência do credor pode ser judicial ou 

extrajudicial, manifestando-se como actio quando a pretensão toma aquela via” (GOMES, Orlando. 

Obrigações. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 18).  
96 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. pp. 76-90. 
97 “Le pouvoir de contrainte du créancier sur le débiteur (prétention), ne se confond donc ni avec le droit de 

créance qu’il tend à proteger, ni avec l’action en justice qui est son moyen normal d’exercice. Il paraît 

impossible de le classer parmi les catégories juridiques traditionnelles. S’il faut bien définir sa nature, nous ne 

pouvons qu’avoir recours à la notion de pouvoir que nous avons essayé de dégager au début de ce travail. En 

effet, le pouvoir de contrainte du créancier se présente comme un empiètement sur la sphère juridique du 

débiteur. Tantôt le créancier agit directement sur la personne ou sur les biens de celui-ci (pouvoir stricto sensu) 

tantôt il est en droit de modifier ou de supprimer par sa seule manifestation de volonté, le rapport de créance et 

de dette qui l’unit au responsable : c’est le droit potestatif. Dans les deux hypothèses le créancier prenant les 

devants cherche à obtenir directement la satisfaction de son intérêt protegé par la loi, satisfaction qui en principe 

devait se réaliser par la médiation du débiteur” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de 

l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 127). 

 



50 

 

responsabilidade sujeita a pessoa integrante do polo passivo da relação de compromisso a tal 

poder de constrangimento.98-99 

 A obrigação, segundo a teoria dualista, poderia ser definida como uma relação de 

direito em virtude da qual uma ou mais pessoas, devendo cumprir uma prestação em favor 

de uma ou mais pessoas outras, comprometem suas pessoas ou seus bens particulares a fim 

de garantir esse dever.100 A teoria dualista da obrigação parece ter sido acolhida pela doutrina 

civilista moderna.101-102 Hodiernamente, também ganhou espaço a teoria da obrigação como 

processo.103 Não há incompatibilidade, entretanto, para com a teoria dualista, tratando-se 

 
98 “Nous pouvons ainsi donner de la responsabilité civile une définition plus précise en disant qu’elle est la 

sujétion du débiteur au pouvoir de contrainte du créancier, comme sanction de l’inexécution d’une obligation” 

(COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. p. 114). 
99 Ainda sobre a relação de compromisso, é válida a remissão a: BETTI, Emilio. Teoria generale delle 

obbligazioni. Milão: Giuffrè, 1953. v. 2, pp. 28-47. 
100 No original: “Il nous semble donc plus correct de définir l’obligation comme un rapport de droit en vertu 

duquel une ou plusieurs personnes, devant accomplir une prestation en faveur d’une ou plusieurs autres, 

engagent leurs personnes ou leurs biens particuliers, afin de garantir ce devoir” (COMPARATO, Fábio 

Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 176). 
101 Nessa esteira, é ver-se, por todos: “Ao se decompor uma relação obrigacional, verifica-se que o direito de 

crédito tem como fim imediato uma prestação, e remoto, a sujeição do patrimônio do devedor. Encarada essa 

dupla finalidade sucessiva pelo lado passivo, pode-se distinguir, correspondentemente, o dever de prestação, a 

ser cumprido espontaneamente, da sujeição do devedor, na ordem patrimonial, ao poder coativo do credor. 

Analisada a obrigação sob essa dupla perspectiva, descortinam-se os dois elementos que compõem seu conceito. 

Ao dever de prestação corresponde o debitum, à sujeição a obligatio, isto é, a responsabilidade” (GOMES, 

Orlando. Obrigações. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 12); “[...] a doutrina moderna enxerga na 

obrigação um débito (Schuld) e uma garantia (Haftung). O primeiro é o dever de prestar, que facilmente se 

identifica, mas que não deve ser confundido com o objetivo da obrigação. Este debitum (Schuld) mora na sua 

essência mesma, e exprime o dever que tem o sujeito passivo da relação obrigacional de prestar, isto é, de 

realizar uma certa atividade em benefício do credor, seja ela um dare, um facere ou um non facere. 

Fundamentalmente traduz o dever jurídico que impõe ao devedor um pagamento, e que se extingue se esta 

prestação é executada espontaneamente. Em contraposição, o sujeito ativo tem a faculdade de reclamar do reus 

debendi a prestação daquela atividade ou de exigir o pagamento e mobilizar forças cogentes do Estado no 

sentido de assegurar o cumprimento da obrigação. Nesta existe, portanto, um princípio de responsabilidade que 

o integra (Haftung) e permite ao credor carrear uma sanção sobre o devedor, sanção que outrora ameaçava a 

sua pessoa e hoje tem sentido puramente patrimonial, já que não é lícito impor a alguém a prestação específica 

de um fato (nemo ad factum precise cogi potest). Embora os dois elementos Schuld e Haftung coexistam na 

obrigação normalmente, o segundo (Haftung) habitualmente aparece no seu inadimplemento: deixando de 

cumpri-la o sujeito passivo, pode o credor valer-se do princípio da responsabilidade” (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva. Instituições de direito civil. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 2, p. 25). 
102 Embora também encontre defensores na doutrina processual. Nessa direção: GRECO, Leonardo. O processo 

de execução. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. v. 2, p. 8. Ainda, reconhecendo a pertinência da teoria dualista, 

apesar de algumas divergências: DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2017. v. 5, pp. 340-341. 
103 Sobre a matéria, é ver-se: SILVA, Clovis Veríssimo do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: 

Bushatsky, 1976. 
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apenas de visões distintas sobre a relação obrigacional – a análise dualista diz respeito à sua 

estrutura, ao passo que, sob a perspectiva funcional, propõe-se que a obrigação seja estudada 

como processo.104 

 

5.1.3. Teoria publicista ou processualista 

 

 Teria sido Francesco Carnelutti o responsável pelo desenvolvimento da teoria 

publicista (ou processualista) da obrigação.105 Com efeito, muito embora reconhecesse a 

diferença entre os planos de dever e de compromisso, defendia Francesco Carnelutti que 

somente a primeira relação (crédito-dívida) seria de direito material, ao passo que a segunda 

(constrangimento-responsabilidade) seria de direito processual. Segundo o autor, apenas a 

relação de dever teria como partes credor e devedor. Já a relação de compromisso seria 

intermediada pelo juiz, sendo o credor titular do direito de ação, o qual deve ser direcionado 

ao juiz e estaria em contraposição à sujeição do devedor ao poder estatal 

(responsabilidade).106 

 No Brasil, Enrico Tullio Liebman foi um dos estudiosos que propagou a teoria 

publicista. Afirmava o autor que a teoria dualista da obrigação estaria em contradição com a 

realidade, na medida em que o credor, que segundo a análise dualista seria o titular do poder 

de constrangimento na relação de compromisso, não poderia jamais “invadir com os seus 

próprios meios a esfera jurídica do devedor”, tendo apenas “o direito de pedir a outrem (o 

 
104 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código civil comentado: 

direito das obrigações. São Paulo: Atlas, 2008. v. 4, p. 4. 
105 FALCÃO, Alcino Pinto. Conceito de obrigação. Revista Forense, v. 47, n. 128, p. 39-42, mar./abr. 1950. p. 

41; LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. pp. 55-57. 
106 “Così si imposta oggi un problema che ha affaticato per lungo tempo la scienza del diritto; i giuristi usano 

indicarlo con la formnula della distinzione del debito dalla responsabilità; quando il problema è affiorato si 

parlava, in termini romanistici, di debitum e di obligatio; la storia, a questo proposito, è molto nota; ormai si 

può dire che le difficoltà sono superate da quando s'è compreso che debito e responsabilità non sono due 

elementi di uno stesso rapporto, ossia del rapporto tra debitore e creditore, sibbene due distinti rapporti, il primo 

dei quali ha carattere materiale e il secondo carattere processuale; la responsabilità non è un obbligo, ma una 

soggezione e il rapporto corre non tra il debitore e il creditore ma tra il debitore e il giudice. Per maggior 

precisione, alla responsabilità del debitore corrisponde l'azione (esecutiva) del creditore; vi è dunque, in ultima 

analisi, anche a questo proposito un rapporto tra le parti ma mediato attraverso il giudice, nel senso che l'azione 

si dirige al giudice e la responsabilità si pone di fronte a lui” (CARNELUTTI, Francesco. Diritto e Processo. 

Napoli: Morano, 1958. pp. 314-315). 
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órgão judiciário) que o faça, direito que não é outra coisa que a ação”.107 Ainda segundo 

Enrico Tullio Liebman, a teoria dualista ignoraria a participação do órgão estatal no processo 

executório, a denotar o seu equívoco, na medida em que o direito de “sanção” competiria ao 

Estado, parte de uma relação de direito público, não já ao credor.108 Também Alfredo Buzaid 

defendeu a teoria publicista, abraçando os argumentos expostos por Francesco Carnelutti e 

Enrico Tullio Liebman.109 

 A teoria publicista, segundo tivemos a oportunidade de verificar, é admitida por 

expressiva doutrina processualista.110-111 

 

5.1.4. A posição adotada neste trabalho 

 

 Apesar de tentadores os fundamentos expostos para justificar a teoria publicista – 

que, a rigor, também poderia ser classificada como uma vertente da teoria monista –,112 não 

 
107 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. p. 55.  
108 “Poderá parecer que, deste modo, a relação de direito material, considerada isoladamente, não proporciona 

a seu titular nenhum meio para reagir contra a falta de adimplemento. Mas o erro está justamente em considerá-

la isolada e só, e pretender ao mesmo tempo encontrar nela os indispensáveis remédios coativos. Toda relação 

nasce e vive mergulhada na ordem jurídica, a qual dispõe dos aparelhos coativos necessários. Se a obrigação 

deixou de ser cumprida, o credor disporá de outro direito (a ação), cujo exercício provocará o emprego da 

coação por parte do órgão público competente. Reconhecer que o crédito e a ação são direitos distintos e que o 

poder de pôr as mãos sobre o patrimônio do devedor é de caráter público e pertence ao Estado, significa 

simplesmente dar a cada um o seu, e pôr ordem numa série de conceitos que andavam até pouco tempo atrás 

indevidamente confusos. Consequentemente a responsabilidade, ao invés de ser elemento da relação jurídica 

obrigacional, como sustenta a doutrina acima referida, é vínculo de direito público processual, consistente na 

sujeição dos bens do devedor a serem destinados a satisfazer o credor, que não recebeu a prestação devida, 

por meio da realização da sanção por parte do órgão judiciário. Ação executória e responsabilidade executória 

contrapõem-se exatamente: ambas são elemento da relação sancionadora, relação trilateral em que o Estado 

ocupa posição central, como titular do poder de realizar a sanção” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de 

execução. São Paulo: Bestbook, 2001. pp. 56-57). 
109 BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1952. pp. 17-24. 
110 Nessa esteira: ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 

292-293; DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do processo civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

pp. 254-255; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: Execução. 5ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. 3, p. 258; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade 

executiva secundária: a execução do sócio, do cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. pp. 81-84; SHIMURA, Sérgio. Título executivo. 2ª ed. São Paulo: Método, 2005. pp. 78-79. 
111 Na doutrina civilista, também há quem reconheça a importância da visão publicista. A título exemplificativo, 

embora se identificando com a teoria monista: LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989. v. 2, pp. 15-16. 
112 Bem percebe Fábio Konder Comparato que a teoria publicista importa o acolhimento de uma estrutura 

unitária da obrigação. É ver-se: “Cette conception publiciste de l’engagement, on le voit, équivaut à redonner à 
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encontramos meios de superar os argumentos contrários apresentados por Fábio Konder 

Comparato ao analisar a questão, o que nos conduz à aceitação da teoria dualista da 

obrigação. 

 Vale ressaltar, de início, que não se discute a importância da participação do Estado 

na execução forçada da obrigação,113 muito menos do direito processual civil como objeto 

de estudo próprio. Contudo, a nosso ver, Fábio Konder Comparato estava correto quando 

afirmava que a teoria publicista incorre em dois equívocos importantes ao formular sua 

acepção processualista da relação de compromisso (engagement). 

 Lembre-se que, segundo a teoria publicista, a relação de compromisso teria, em seu 

polo ativo, o direito de ação do credor, o qual seria contraposto à sujeição do devedor à sanção 

do juiz (responsabilidade). Dito de maneira diversa, inadimplido o direito de crédito – na 

relação de dever, de natureza privada –, surgiria ao credor o direito de ação – na relação de 

compromisso, de natureza pública –, por meio do qual poderia requerer ao Estado a sanção 

do devedor. 

 Ocorre que esse entendimento significaria confundir o direito de ação com a 

pretensão do credor. Afinal, segundo a teoria publicista, o direito de ação surgiria apenas com 

o inadimplemento da prestação pelo devedor, na relação de dever – ou seja, o direito de ação 

pressuporia a existência da relação de dever, em que o credor é titular do direito de crédito.114 

 
l’obligation une structure unitaire. Celle-ci est le domaine de la volonté et de la liberté, et non pas de la 

contrainte ; elle s’épuise dans un rapport de créance et de dette. Tout le mécanisme ultérieur de contrainte sur 

le débiteur lui est étranger car il relève du droit public” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste 

de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 118). Alfredo Buzaid também reconhece tal 

circunstância, afirmando que “a obrigação é um conceito unitário e incindível, pertencente ao direito material. 

A ação do credor e a responsabilidade são fenômenos do direito processual” (BUZAID, Alfredo. Do concurso 

de credores no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1952, p. 23). Na mesma linha: LOPES, Miguel Maria 

de Serpa. Curso de direito civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989. v. 2, p. 15. Ainda assim, a nosso 

ver, afigura-se conveniente separá-la da teoria monista, na medida em que esta última, como explica Orozimbo 

Nonato, “indistingue entre o cumprimento voluntário e o cumprimento forçado da obrigação” (NONATO, 

Orozimbo. Curso de obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 1, p. 118).  
113 Como também aponta Fábio Konder Comparato: COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste 

de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. pp. 119-120. 
114 Como fica claro do seguinte excerto: “Em que consiste a ação do credor, a que corresponde a 

responsabilidade do devedor? Enquanto não surge o inadimplemento, o credor espera; quando surge, pretende. 

Pretende o credor a condenação do devedor e a realização da execução. Enquanto o direito de crédito tende a 

obter uma atitude do devedor, o direito à condenação tende a conseguir uma certa atitude do juiz, justamente 

porque aquêle primeiro não funcionou” (BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. 

São Paulo: Saraiva, 1952, p. 23). 
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No entanto, como é cediço, o direito de ação não se equipara ao direito do credor de obter a 

condenação do réu quanto ao adimplemento da prestação, mas apenas à possibilidade de, 

preenchidas determinadas condições, receber uma resposta do órgão jurisdicional – a 

prestação jurisdicional, que não necessariamente será favorável ao autor. É esse o primeiro 

equívoco indicado por Fábio Konder Comparato quanto à teoria publicista.115 

 Com efeito, o direito de ação é confiado a todos aqueles que justifiquem seu interesse 

formal na solução do litígio (por meio do preenchimento das condições da ação), ainda que 

não sejam verdadeiros credores na relação de dever.116 O direito de ação se apresenta, assim, 

apenas como meio normal de exercício da pretensão. Em outras palavras, o direito de 

constrangimento (pretensão), pertencente ao direito material, não se equipara ao meio de 

 
115 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie 

Dalloz, 1964. p. 120.  
116 Enrico Tullio Liebman reconhece tal fato: “O que acaba de se dizer é suficiente para tomar posição na 

controvérsia sobre o caráter concreto ou abstrato da ação. Diz-se concreta a ação quando para sua existência se 

exige a sua procedência, quando se considera condição da ação, além das mencionadas, também a existência 

do direito material (neste sentido os partidários do direito à tutela jurídica, assim como Chiovenda e os que 

seguem a sua doutrina). Diz-se abstrata a ação quando prescinde de sua procedência; e a maioria dos escritores 

a definem como o direito que tem qualquer pessoa de provocar a atividade dos órgãos jurisdicionais, sem 

qualquer condição prévia, subjetiva ou objetiva, fazendo-a coincidir assim com o poder de promover o processo, 

qualquer que possa ser o seu resultado, poder que mencionamos há pouco. A concepção concreta é inaceitável, 

porque faz depender a existência da ação do resultado do processo, que pode ser tanto favorável quanto 

desfavorável ao autor. Ação se dá em ambos os casos, e por isso ela não pode ser concreta. Mas também é 

inaceitável a definição abstrata, entendida com a amplitude referida acima, porque não é ação a possibilidade 

que todos têm de dirigir um pedido aos órgãos jurisdicionais. A ação é, pois, abstrata, mas objetivamente e 

subjetivamente determinada, por estar condicionada à existência das condições da ação indicadas acima: 

compete ação à pessoa que tem o poder de provocar o exercício da função jurisdicional em seu sentido próprio, 

e com relação a um caso determinado, com o julgamento do pedido no mérito (processo de cognição) ou com 

a atuação da sanção (processo de execução). Dá-se esse exercício quando o juiz julga o mérito, quer declare o 

pedido procedente, quer o declare improcedente, porque em ambos os casos enuncia a regra que rege as relações 

entre as partes. Não se dá o mesmo quando recusa julgar a lide por falta de uma das condições da ação, por 

exemplo, porque as partes são ilegítimas, ou porque considera não haver interesse de agir por falta de verdadeiro 

conflito entre as partes” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. pp. 

106-107). Ainda sobre o conceito de ação e sua evolução doutrinária, remeta-se a: DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 373-377. Zulmar 

Duarte de Oliveira Junior também reconhece ter sido positivada no ordenamento jurídico brasileiro a teoria de 

Enrico Tullio Liebman: OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de. Comentários ao art. 17. In: GAJARDONI, 

Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. pp. 115-122. Merecem igualmente destaque: BARBI, Celso 

Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981. v. 1, pp. 24-32; 

ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. pp. 146-159. 
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constrangimento, que na maior parte das vezes (mas não sempre) estará no âmbito do direito 

público (por exemplo, a ação).117  

 Aliás, é justamente esse o segundo equívoco apontado por Fábio Konder Comparato 

ao analisar a teoria publicista: a ação é apenas um dos meios de constrangimento de que 

dispõe o credor para realizar a sua pretensão, mas não o único.118 Nessa esteira, Fábio Konder 

Comparato indica diversos exemplos de execução forçada da obrigação por meios 

eminentemente privados, tal como se verifica com a compensação,119-120 o pacto 

marciano,121-122 o direito de retenção,123 dentre outros mecanismos.124  

 Poderíamos citar outros meios privados de execução. Basta pensar no procedimento 

de consolidação de imóvel objeto de garantia fiduciária, regido pela Lei nº. 9.514/1997, ou, 

ainda, na hipótese de cessão fiduciária de direitos creditórios (art. 66-B, § 3º, da Lei nº. 

 
117 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie 

Dalloz, 1964. p. 120.  
118 No mesmo sentido: GRECO, Leonardo. O processo de execução. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. v. 2, p. 8. 
119 “Mais c’est surtout en ce qui concerne l’effective exécution forcée des obligations qu`il convient de signaler 

les procédés purement privés, ou les moyens d’exécution autres que l’exercise de l’action en justice. Ainsi, dans 

tous les cas, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, les obligations s’éteignent de plein 

droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, en vertu de la compensation (C. civ., art. 1290). 

Il y a bien là un moyen d’exécution des obligations, car la compensation s’analyse en un paiement abrégé, par 

lequel les parties s’épargnent un double transfert de fonds. Lorsqu’il s’agit d’une exécution forcée légale et 

automatique, la partie intéressée peut toujours invoquer la compensation, à n’importe quel moment, devant son 

adversaire” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: 

Librairie Dalloz, 1964. p. 121). 
120 A reforçar a correção da teoria dualista da obrigação, observe-se que, no caso da obrigação natural – em que 

há dívida sem responsabilidade –, a doutrina não admite qualquer outro efeito (inclusive a compensação) para 

além da soluti retentio – isto é, a possibilidade de o credor reter a prestação que recebeu, tornando o pagamento 

irretratável. Nessa direção: CALIXTO, Marcelo Junqueira. Reflexões em torno do conceito de obrigação, seus 

elementos e suas fontes. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). Obrigações: estudos na perspectiva civil-

constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. pp. 21-22; NONATO, Orozimbo. Curso de obrigações. Rio de 

Janeiro: Forense, 1959. v. 1, pp. 99-101 e 106-108. 
121 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie 

Dalloz, 1964. pp. 122-123. 
122 Sobre o assunto, confira-se: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Pacto comissório e pacto 

marciano no sistema brasileiro de garantias. Rio de Janeiro: Processo, 2017. 
123 “Enfin, toujours dans le domaine de la responsabilité contractuelle ; il faut rappeler que le droit de rétention, 

pouvoir de contrainte privé, constitue un redoutable moyen de protection des créances. Son rôle est purement 

coercitif, car il vise à faire pression sur la volonté du débiteur, afin de l’amener à s’éxecuter ; mais il peut dans 

certaines hypothèses servir de moyen d’éxecution directe [...]” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse 

dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 125) 
124 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie 

Dalloz, 1964. pp. 123-127. 
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4.728/1965).125 A teoria publicista, entretanto, parece não considerar tais situações,126 com o 

que não conseguimos concordar. 

 Reafirmamos, assim, o que havíamos dito anteriormente sobre a relação de 

compromisso (engagement). Do lado ativo, o credor é titular do poder de constrangimento 

(pretensão), que não equivale ao direito de crédito e tampouco ao direito de ação – seu meio 

normal de exercício, porém não o único. Por outro lado, a responsabilidade surge como 

situação de sujeição do devedor a tal poder de constrangimento – que poderá ou não ocorrer 

por intermédio do Estado, no âmbito de um processo judicial. 

 Acreditamos, ainda, que a exposição das teorias dualista e publicista se afigura 

suficiente para demonstrar as razões de nossa discordância com relação à teoria unitária da 

obrigação.127 

 
125 Art. 66-B, § 3º, da Lei nº. 4.728/1965: “É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição 

em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do 

direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, 

poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou 

qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito 

e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado 

do demonstrativo da operação realizada”. 
126 O seguinte trecho, a nosso ver, bem ilustra a questão: “No âmbito do direito material, é possível que surja 

determinado vínculo obrigacional entre os elementos A e B; o primeiro, possuidor do direito a uma prestação, 

o segundo, obrigado a uma prestação. Inegavelmente, pois, há um interesse subordinado a um vínculo de 

vontade, ou um vínculo de vontade subordinado a um interesse, e sobre isso incide pressão sancionatória para 

o caso de inadimplemento. Ainda no âmbito do direito material, na esfera privada, o que poderá fazer A diante 

do inadimplemento de B? Concretamente, para fazer valer por si próprio, em pessoa, seu direito creditício, 

nada! Nada há no direito obrigacional que coercitivamente induza B ao adimplemento de sua obrigação. No 

entanto, tratando-se de processo, há o instituto da execução forçada, que, em definição simples, destina-se à 

requisição da atuação da sanção decorrente do inadimplemento, seja sanção nascida de um pronunciamento 

judicial, seja sanção advinda do próprio teor de um título extrajudicial, cabendo ao Judiciário a adoção de 

atitudes coercitivas contra o patrimônio do sujeito passivo, imiscuindo-se no âmbito patrimonial do responsável 

pelo inadimplemento” (MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a 

execução do sócio, do cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 82).  
127 Um dos exemplos citados por Alcino Pinto Falcão nos parece incontestável para demonstrar a pertinência 

da teoria dualista da obrigação: “E, finalmente, um terceiro exemplo, que tem obtido melhores sufrágios, é o 

do art. 764 do Cód. Civil, que reza: ‘Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida 

alheia, não fica obrigado a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalie’. 

Êsse terceiro é, portanto, responsável apenas e êste exemplo é o típico de responsabilidade autônoma (sem 

débito)” (FALCÃO, Alcino Pinto. Conceito de obrigação. Revista Forense, v. 47, n. 128, p. 39-42, mar./abr. 

1950. p. 42). Em sentido contrário, na doutrina estrangeira: VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações 

em geral. Coimbra: Almedina, 1970. pp. 108-109. 
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 Ao mesmo tempo, como já havíamos adiantado, não se pretende esgotar neste 

trabalho a discussão a respeito do tema. As teorias publicista e monista não devem ser 

desprezadas,128 apesar de reputarmos mais adequada a análise dualista da obrigação. Sobre 

esse ponto, no entanto, observamos haver concepções que, embora se denominem unitárias, 

adotam conceitos próprios da análise dualista da relação obrigacional. São os casos de 

estudiosos que, apesar de rejeitarem a teoria dualista da obrigação, reconhecem existir em 

sua estrutura dois elementos – débito e responsabilidade.129 

 Por fim, um alerta: não há responsabilidade sem dívida. O que pode haver é 

responsabilidade sem dívida própria, mas não simplesmente uma relação de compromisso 

sem que exista, em absoluto, uma relação de dever subjacente.130-131 

 

5.2. Situação do terceiro atingido pela desconsideração 

 

 
128 Com efeito, também a teoria monista encontra adeptos, especialmente na doutrina estrangeira. É ver-se: 

ENNECCERUS, Ludwig et al. Tratado de derecho civil. Tradução de Blas Pérez González e José Alguer. 

Barcelona: Bosch, 1947. t. 2, v. 1, pp. 8-9; RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. 2ª ed. Tradução 

de Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2005. v. 3, pp. 37-46; VARELA, João de Matos Antunes. Das 

obrigações em geral. Coimbra: Almedina, 1970. pp. 115-118. 
129 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. v. 1, t. 2, p. 

57. 
130 “La réponse negative s’impose nécessairement à l’esprit pour ce qui est de la possibilité d’une obligation 

dépourvue de devoir. En effet, comme nous l’avons vu, le devoir est de l’essence même de l’obligation, il en 

constitue la substance ; l’engagement apparaît dans l’obligation moderne comme une sanction de ce devoir 

substantiel. Concevoir une sanction dépourvue de règle fondamentale, un accident sans substance, est un non-

sens” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie 

Dalloz, 1964. p. 177). 
131 Essa circunstância não depõe contra a análise dualista da obrigação – apesar de ser indicado como argumento 

que supostamente reforçaria a visão unitária, em conjunto com o fato de que “a responsabilidade não persiste, 

em nenhum dos casos descritos pelos autores, depois de extinto o débito correspondente” (DIDIER JR., Fredie 

et al. Curso de direito processual civil: execução. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. v. 5, p. 339). A teoria 

dualista, ao menos na acepção aqui defendida, não prega que a relação de compromisso seria totalmente 

independente da relação de dever. Ao contrário, reconhece justamente que ambas as relações integram a 

estrutura da obrigação. Ao mesmo tempo, demonstra que o seu estudo pode se dar de maneira separada. Por 

isso que admitir a possibilidade de análise, na relação obrigacional, de duas situações jurídicas que não se 

confundem (quais sejam, as relações de dever e de compromisso) equivale, a nosso ver, a aceitar a visão dualista 

da obrigação. Sobre o assunto, é válida a remissão a: TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. In: 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código civil comentado: direito das obrigações. São Paulo: Atlas, 2008. v. 4, p. 

15. 
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 Assentada a nossa posição sobre a estrutura dualista da obrigação, passemos à análise 

da situação jurídica do terceiro atingido pela desconsideração, inclusive no que tange a 

eventual relação obrigacional que poderia se beneficiar da providência.  

 Sobre o tema, a doutrina naturalmente se divide. Do ponto de vista da teoria dualista 

da obrigação, há vozes defendendo que a pessoa alcançada pela desconsideração assumiria a 

posição de “obrigado direto” – parte de relação de dever própria –,132 havendo, ainda, outras 

sustentando que integraria apenas a relação de compromisso, sendo responsável (Haftung) 

sem dívida própria (Schuld) – ou seja, caso de responsabilidade por dívida de terceiro.133 

Encontramos ainda defensores da teoria publicista que sustentam igualmente haver apenas 

responsabilidade da parte atingida pela desconsideração.134 

 Por outro lado, há também quem diga que a teoria dualista da obrigação não se presta 

a explicar corretamente a responsabilidade do atingido pela desconsideração, a qual teria 

natureza de responsabilidade societária, distinta da responsabilidade civil.135  

 Abordaremos a seguir cada uma dessas posições. Antes, contudo, acreditamos ser 

conveniente enfrentar a distinção comumente realizada na doutrina entre responsabilidade 

executiva primária e responsabilidade executiva secundária.  

 

5.2.1. Questão prévia: responsabilidade executiva primária e responsabilidade 

executiva secundária 

 

 
132 PARENTONI, Leonardo Netto. Desconsideração Contemporânea da Personalidade Jurídica – Dogmática 

e análise científica da jurisprudência brasileira (Jurimetria/Empirical Legal Studies). São Paulo: Quartier Latin, 

2014. pp. 53-58. 
133 V., por exemplo: OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 1979. p. 610. 
134 A título exemplificativo, confira-se: MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva 

secundária: a execução do sócio, do cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

p. 192. 
135 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 262; SOUZA, 

André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. pp. 87-92. 
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 A noção de “responsabilidade executória secundária” – hoje comumente tratada como 

responsabilidade executiva secundária –136 foi cunhada por Enrico Tullio Liebman.  

 O autor, ao tratar do processo de execução de sentença no regime do CPC/1939, 

destacava, primeiramente, que o “sujeito passivo da execução, ou seja, responsável 

executoriamente é o vencido, contra quem a condenação foi proferida”.137 Essa ideia 

sobrevive nos dias de hoje sob a denominação de responsabilidade executiva primária, com 

conotação um pouco diversa, como veremos adiante. 

 Ao mesmo tempo, observava Enrico Tullio Liebman que, “embora obrigação e 

responsabilidade normalmente coincidam no sentido de que o próprio devedor condenado é 

que responde com seus bens para satisfazer coativamente ao credor, casos há em que, pelas 

relações existentes entre as partes e outras pessoas, estas respondem com seus bens para 

aquela finalidade”.138 

 Segundo Enrico Tullio Liebman, esses terceiros, que não participaram do processo 

cognitivo e, por consequência, não integraram o objeto da condenação, ainda assim poderiam 

ser chamados a responder no processo de execução – assumindo, por essa razão, uma posição 

de responsabilidade executiva secundária.139 

 Abstraindo-se a correlação havida entre a teoria publicista da obrigação – cujas 

inconveniências acreditamos ter demonstrado anteriormente (item 5.1.4 deste Capítulo 1) – 

e os conceitos de responsabilidade executiva primária e responsabilidade executiva 

secundária, vislumbramos utilidade prática na diferenciação, seja sob a ótica do cumprimento 

de sentença – que corresponde à antiga ação executória tratada por Enrico Tullio Liebman, 

 
136 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
137 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. p. 119. 
138 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. pp. 120-121. 
139 “Acontece então que a responsabilidade se separa da obrigação e vai alcançar um terceiro não devedor. 

Vimos há pouco um caso destes, o do fiador judicial: o exequente pode promover a execução contra ele em vez 

de agir contra o vencido e por isso mesmo a responsabilidade do fiador judicial é pacificada à do vencido e 

significa verdadeira legitimação passiva para a execução. É a posição de outros terceiros, que, sem poderem ser 

executados pessoalmente, respondem com algum ou com todos seus bens, no sentido que estes podem ser 

abrangidos pela execução que está sendo processada contra o devedor. Estes terceiros não são partes na 

execução, apesar disso suportam suas consequências, não podendo subtrair seus bens ao destino que os aguarda. 

Denominamos a posição destes terceiros de responsabilidade executória secundária” (LIEBMAN, Enrico 

Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. p. 121). 
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para a qual a expressão responsabilidade executória secundária foi cunhada –, seja sob a ótica 

da execução de título extrajudicial – esta última denominada por Enrico Tullio Liebman de 

ação executiva.140  

 Para conferir utilidade à classificação, propomos que sejam compreendidos como 

responsáveis executivos primários aqueles que figuraram no título judicial ou extrajudicial. 

Já os responsáveis executivos secundários seriam aqueles que, apesar de não constarem 

expressamente do título exequendo, poderiam ter seus bens destinados à satisfação do credor 

– como ocorre nos casos de fraude à execução.141 

 Ocorre que, como se viu, Enrico Tullio Liebman relacionava as noções de 

responsabilidade executiva primária e responsabilidade executiva secundária aos planos de 

débito e responsabilidade, fundamentando-se na teoria publicista da relação obrigacional. E 

assim os conceitos se desenvolveram. 

 Rogerio Licastro Torres de Mello define a responsabilidade executiva secundária 

como a “submissão de determinado patrimônio à excussão por débito alheio, caso em que, 

não obstante inexista dívida em execução relativamente ao responsável executivo, se lhe 

impõe suporte com os seus bens a ação de execução”.142 A seu ver, seria “o responsável 

executivo secundário alguém alheio ao relacionamento jurídico material”.143 

 
140 Recorde-se a diferenciação feita pelo autor entre ação executiva (atual execução de título extrajudicial) e 

ação executória (atual cumprimento de sentença): “Um só ponto é preciso ainda esclarecer: explicou-se acima 

que, enquanto os fatos da vida corrente tornam concretas as regras abstratas contidas nas normas do direito 

material, não são suficientes para tornar concretas as regras sancionadoras, para o que se necessita uma operação 

que o juiz realiza mediante a sentença condenatória. Mas esse princípio admite exceções: há créditos 

favorecidos neste aspecto para os quais a lei admite que a falta de cumprimento é suficiente para tornar concreta 

a sanção e permitir que esta seja efetivada: são os enumerados no art. 298 do Código de Processo Civil. Por 

isso é possível iniciar-se a execução sem condenação prévia [...]. Deve-se, pois, distinguir nitidamente título 

executivo de título executório, ação executiva de ação executória. Ambas estas ações se destinam a promover 

a execução; o que as distingue é o grau de dependência da situação real de direito material, isto é, da efetiva 

existência do crédito. Na ação executiva, esta dependência é ainda muito grande: a sua procedência está 

condicionada à verificação que se faz, quando necessário no próprio processo executivo, da existência do 

crédito; na ação executória, a dependência é muito menor e meramente indireta, porque a eficácia executória 

da sentença permite consumar a execução sem necessidade de justificar sua causa; e ao devedor é dada apenas 

a possibilidade de extinguir com os embargos aquela eficácia” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de 

execução. São Paulo: Bestbook, 2001. pp. 44-46). 
141 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. p. 122. 
142 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 213. 
143 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 62. No mesmo sentido, mais adiante: 
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 Diversamente, considera que apenas o “devedor, como aquele que inadimpliu a 

dívida, responde executiva e primariamente com o seu patrimônio”. A “chamada 

responsabilidade primária”, pois, apenas se verificaria nas hipóteses “em que o devedor é, a 

um só tempo, obrigado e responsável”.144 

 Fica evidente a relação havida entre a teoria publicista da obrigação e o conceito de 

responsabilidade executiva – primária ou secundária. De acordo com esse entendimento, o 

responsável executivo primário seria aquele que ocupa, a um só tempo, os polos passivos das 

relações de dever e de compromisso – lembrando que, para a teoria publicista, apenas a 

primeira diz respeito ao direito material, sendo a segunda afeita ao direito processual. O 

responsável executivo secundário, a seu turno, figuraria apenas no plano da responsabilidade, 

sem ter débito próprio na esfera de direito material. 

 Ao abordar as supostas diferenças entre responsabilidade executiva secundária e 

responsabilidade “por fato de outrem” – a qual se verifica, por exemplo, nos casos previstos 

no art. 932 do CC/2002 –, Rogerio Licastro Torres de Mello defende que, na segunda 

hipótese, por ser necessária a propositura de demanda de conhecimento em face do 

responsável, este se tornaria, por meio da sentença condenatória, autêntico devedor (no plano 

material), de modo que “de caráter primário será a execução (porque direcionada contra quem 

foi reconhecido como devedor na cognição antecedente)”.145 

 
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do cônjuge, 

do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 145. 
144 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 140. V. tb.: ASSIS, Araken de. 

Manual da execução. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 292; DIDIER JR., Fredie et al. Curso 

de direito processual civil: execução. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. v. 5, pp. 341-342. 
145 “Assim, se a responsabilidade executiva secundária significa possibilidade de arcar com dívidas alheias com 

patrimônio próprio na ação de execução, a responsabilidade patrimonial solidária por fato de outrem significa 

poder ser acionado e condenado por agir alheio, sempre mediante ação cognitiva prévia, o que ocasionará o 

suporte de execução de bens próprios por débitos também próprios, decorrentes de condenação judicial, caso 

em que, ainda que o responsável solidário não tenha diretamente concorrido para o ilícito, de caráter primário 

será a execução (porque direcionada contra quem foi reconhecido como devedor na cognição antecedente)” 

(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 214-215). Conclui o autor, mais 

adiante em sua exposição: “Por isso, na órbita da responsabilidade civil reparatória indireta, a condenação do 

responsável solidário (indireto) acaba por perfazer perfeita correlação entre um fenômeno de direito material (o 

reconhecimento judicial da obrigação de indenizar) e a responsabilidade executiva decorrente (em que se 

materializará a reparação dos danos ocasionados), sendo inarredável a conclusão de que se trata de hipótese em 

que se concentram na mesma pessoa a obrigação de reparar (gerada pela condenação lastreada na solidariedade) 
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 Pedimos vênia, contudo, para discordar de tal raciocínio. 

 Em nosso entender, eventual condenação sofrida em processo de conhecimento não 

tem o condão de alterar o direito material, criando dever que antes não existia. Nessa direção, 

Enrico Tullio Liebman reconhecia que a sentença não possui “eficácia novadora”, ou seja, 

“não modifica o direito subjetivo do credor, que permanece inalterado até o dia em que esteja 

satisfeito, no processo ou fora do processo”.146 

 No plano do direito material – e sob o ponto de vista da teoria dualista da obrigação, 

que reputamos correta –, o responsável por fato de outrem já integra relação de dever 

própria.147 Essa circunstância não é alterada em razão de eventual condenação sofrida no 

âmbito de processo de conhecimento, que apenas reconhece a obrigação. Ou seja, a 

responsabilidade executiva seria primária, segundo a lógica de relacionar tal conceito aos 

planos de dever e de compromisso, porque desde a origem o terceiro integra relação 

autônoma de dever – e também relação própria de compromisso. 

 Entendimento diverso, a rigor, permitiria que qualquer responsável executivo 

secundário seja transformado em responsável executivo primário, tendo em vista a 

autorização contida no art. 785 do CPC/2015.148 Pensemos no exemplo do fiador – 

 
e a responsabilidade executiva respectiva. Está-se diante de responsabilidade executiva primária, portanto” 

(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 243). 
146 É ver-se os ensinamentos de Enrico Tullio Liebman: “Por outro lado, isso também não quer dizer que a 

sentença tenha eficácia novadora (a antiga novação processual de que falava a doutrina dos tempos passados). 

Este conceito era compreensível quando a ação era considerada apenas feição especial que assumia o direito 

subjetivo material; pois este, sim, era o mesmo antes e depois da sentença, mas aparecia transformado enquanto 

passava da fase condenatória à fase executória. Hoje, distinguindo-se entre direito material e direito processual, 

vêem-se as coisas diversamente: a sentença não modifica o direito subjetivo do credor, que permanece 

inalterado até o dia em que esteja satisfeito, no processo ou fora do processo; mas a sentença modifica 

profundamente a situação processual, porque consuma a ação condenatória e ao mesmo tempo confere ao credor 

ação executória” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. pp. 104-105). 

V. tb.: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Conteúdo e efeitos da sentença: variações sobre o tema. In: Temas 

de direito processual: quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989. pp. 179-180; CÂMARA, Alexandre Freitas. O 

novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 35; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, pp. 274-278. 
147 Sobre o assunto, remeta-se a: TERRA, Aline Miranda Valverde; TEPEDINO, Gustavo. A evolução da 

responsabilidade civil por fato de terceiro na experiência brasileira. Revista de Direito da Responsabilidade, v. 

1, p. 1.077-1.104, 2019. pp. 1.081-1.084 e 1.102-1.104.  
148 Art. 785 do CPC/2015: “A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo 

processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. 
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mencionado expressamente como responsável executivo secundário.149 Optando o credor, a 

despeito da existência de título executivo extrajudicial, por ajuizar processo de conhecimento 

em face dele, este se tornaria devedor e, por conseguinte, responsável executivo primário. 

 Não é isso, contudo, o que ocorre. A decisão de mérito condenatória da fase de 

conhecimento não altera a relação obrigacional existente no plano de direito material. O 

fiador continua sendo apenas responsável por dívida de terceiro. 

 Outro problema, a nosso ver, decorre da própria tentativa de se relacionar as 

definições de responsabilidade executiva primária e responsabilidade executiva secundária 

aos planos da obrigação – e isso independentemente de qual teoria se adote para explicar sua 

estrutura. 

 Isso porque tal correlação torna pouco útil as concepções de responsabilidade 

executiva primária e responsabilidade executiva secundária. Como se viu, apenas seria 

responsável executivo primário aquele que ocupasse os polos passivos das relações de dever 

e de compromisso. Por outro lado, sob a denominação de responsável executivo secundário 

estaria abrangida qualquer pessoa que possa ser chamada a responder com o seu patrimônio, 

a despeito de não possuir débito próprio – segundo Rogerio Licastro Torres de Mello, o 

fiador, o avalista e o titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, por 

exemplo,150 mas também o sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em 

direito real ou obrigação reipersecutória.151 

 Contudo, apenas no último caso citado – qual seja, do sucessor a título singular – é 

que se admite a execução de bens em face de pessoa que não figure no respectivo título 

executivo. Apesar disso, sendo a definição de responsabilidade executiva secundária 

vinculada às características da relação obrigacional, tal hipótese especial fica equiparada, sob 

a mesma denominação, ao caso do fiador – apenas para citar um exemplo –, em que deve 

haver título próprio para embasar a respectiva execução. 

 
149 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 223-226. No mesmo sentido: 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. 20ª ed. São Paulo: LEUD, 2000. p. 201. 
150 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 215-239. 
151 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 167-168. 
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 Daí porque ponderamos que a diferenciação entre responsabilidade executiva 

primária e responsabilidade executiva secundária poderia, eventualmente, servir para 

destacar as hipóteses nas quais se admite que terceiros sejam chamados a responder para a 

satisfação do exequente independentemente de constarem expressamente do título executivo 

– sendo apenas tais situações abrangidas pela denominação de responsabilidade executiva 

secundária.152 

 Não é, entretanto, o objetivo deste trabalho propor alterações à terminologia já 

adotada pela doutrina a respeito do tema, razão pela qual não pretendemos exaurir o 

assunto.153 Por outro lado, entendemos importante ter sido apresentada a nossa visão, em 

linhas gerais, sobre a matéria. Isso nos permitirá avançar, com a exposição das opiniões 

encontradas em doutrina a respeito da posição jurídica do terceiro atingido pela 

desconsideração no que tange à relação obrigacional que dela se beneficiaria, sem que haja 

qualquer dificuldade de compreensão daquelas correntes que, como visto acima, partem de 

uma concepção de responsabilidade executiva (primária e secundária) intimamente ligada à 

relação obrigacional subjacente, analisada sob a ótica da teoria publicista. 

 

5.2.2. Desconsiderando154 como devedor 

 

 Ao tratar da desconsideração para fins de responsabilidade como método, Calixto 

Salomão Filho defende não ser possível confundi-la com uma forma de aplicação da teoria 

 
152 Em sentido semelhante: BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da sociedade e legitimidade ad 

causam: esboço de sistematização. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). Aspectos 

polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins). São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004. pp. 1.026-1.028; MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

1976. v. 4, pp. 82-83. 
153 Há, ademais, diversas outras discussões que circundam a noção de responsabilidade executiva secundária, 

especialmente no que tange à legitimidade passiva do responsável secundário e à defesa cabível na demanda 

executiva. Nessa esteira, reporte-se a: MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva 

secundária: a execução do sócio, do cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

pp. 143-153. 
154 Utiliza-se a expressão desconsiderando, neste trabalho, como pessoa cujo patrimônio se busca atingir por 

meio da desconsideração da personalidade jurídica – para além do devedor principal. A rigor, contudo, o que 

se desconsidera (rectius, torna-se inoponível) é a separação patrimonial havida entre a pessoa jurídica 

(devedora) e o atingido – na desconsideração clássica, já que na desconsideração inversa será inoponível a 

separação patrimonial entre o devedor e a pessoa jurídica (atingida). 
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dualista da obrigação, “ou seja, da imputação da responsabilidade a pessoa diferente do 

devedor”.155 

 Partindo da premissa de que consistiria em característica fundamental da 

responsabilidade sem dívida a possibilidade de regresso, perante o verdadeiro devedor, por 

parte do sujeito responsável que se vir obrigado a pagar, Calixto Salomão Filho sustenta não 

ser cabível o “ressarcimento do sócio perante a sociedade”, o que demonstraria, a seu ver, a 

insubsistência da aplicação da teoria dualista da obrigação à desconsideração. Ainda de 

acordo com o autor, “basta pensar que, em se admitindo o regresso do sócio contra a 

sociedade, essa seria onerada por uma situação que teve como beneficiário apenas o acionista 

controlador”.156 

 Com base em tais razões, Calixto Salomão Filho assevera que, nos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica, “o sujeito responde por dívida própria, decorrente 

não de um ato mas de uma atividade abusiva. Trata-se da responsabilidade societária, que 

não pode ser confundida com a responsabilidade civil nem tampouco com a responsabilidade 

civil aplicada ao direito societário”.157  

 A teoria de Calixto Salomão Filho encontrou adeptos. É o caso, por exemplo, de 

André Pagani de Souza. Com efeito, além de reiterar o argumento de que, nas hipóteses de 

desconsideração da personalidade jurídica, não seria possível o exercício de direito de 

regresso pela parte atingida em face da sociedade (ou do sócio, no caso da desconsideração 

inversa), entende o autor que o emprego da análise dualista da obrigação seria pouco útil para 

compreender a teoria da desconsideração.158 

 
155 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 261. 
156 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 262. 
157 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 262. Prossegue 

o autor, mais adiante: “Não só a fattispecie, mas também a disciplina da desconsideração é específica. A 

primeira característica da disciplina, decorrente da negação do dualismo, é que o sujeito atingido pode ser 

responsabilizado em via principal pelo credor. É devedor e não apenas garante ou responsável. Pelos mesmos 

motivos, é impossível o direito de regresso contra a sociedade (ou o sócio)” (SALOMÃO FILHO, Calixto. O 

novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 263). O assunto também é abordado em: 

SALOMÃO FILHO, Calixto. In: COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 

controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. pp. 478-480. 
158 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
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 A seu ver, “se determinada sociedade empresária tem sua personalidade jurídica 

desconsiderada para comprometimento do patrimônio pessoal do sócio, este e a sociedade, 

com a aplicação da teoria da desconsideração, serão considerados uma pessoa só, ainda que 

episodicamente”.159 Por essa razão, “não se pode considerar que quando a teoria da 

desconsideração é aplicada a pessoa jurídica passa a ser considerada a devedora e o seu 

integrante passa a ser considerado o responsável pela dívida”.160  

 Conclui, assim, que “a responsabilidade que recai sobre o integrante da pessoa 

jurídica em razão da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é uma 

responsabilidade societária (primária), que não se confunde com a responsabilidade 

secundária extraída da teoria dualista da obrigação”.161 

 Por fim, vale destacar a posição de Leonardo Netto Parentoni, que, embora reconheça 

a aplicação da teoria dualista da obrigação à hipótese, sustenta que o terceiro atingido pela 

desconsideração da personalidade jurídica assumiria a posição de “obrigado direto”, 

contraindo dever próprio por sua conduta, autônomo com relação ao dever da pessoa jurídica 

(na desconsideração clássica).162 

 

5.2.3. Desconsiderando como responsável 

 

 
159 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
160 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. Prossegue o autor: “Se assim fosse, haveria uma verdadeira contradição na 

aplicação da disregard doctrine: ao mesmo tempo que se afirmaria desconsiderar a personalidade jurídica, ela 

seria considerada para se entender que uma pessoa seria responsável e a outra pessoa seria a devedora. Na 

verdade, decorre da aplicação da disregard doctrine que a pessoa jurídica e seu integrante, sociedade e sócio, 

são na realidade uma só pessoa, ambos devedores e responsáveis pelo adimplemento da mesma dívida” 

(SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90).  
161 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 92. 
162 PARENTONI, Leonardo Netto. Desconsideração Contemporânea da Personalidade Jurídica – Dogmática 

e análise científica da jurisprudência brasileira (Jurimetria/Empirical Legal Studies). São Paulo: Quartier Latin, 

2014. pp. 53-58. Nessa esteira: SILVA, Rodrigo Martins da. A desconsideração da personalidade jurídica no 

direito tributário: dogmática e análise da jurisprudência brasileira. São Paulo. 2015. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. pp. 66 e 95. 
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 Há duas vertentes principais que compreendem a pessoa alcançada pela 

desconsideração como responsável por dívida alheia: a primeira sob a ótica da teoria dualista 

da obrigação e a segunda de acordo com a teoria publicista. 

 O ponto comum é claro: no caso da desconsideração da personalidade jurídica 

clássica, o sócio atingido não responderia por dívida assumida por ele próprio, mas por 

terceiro, qual seja a sociedade. A mesma lógica se aplica, naturalmente, à desconsideração 

inversa: a pessoa jurídica não participou diretamente da origem da relação de dever, mas seria 

responsabilizada supervenientemente pela dívida do sócio. 

 Nessa linha, José Lamartine Corrêa de Oliveira, em profundo estudo sobre a 

desconsideração da personalidade jurídica, afirmava que “para que se possa falar de 

verdadeira técnica desconsiderante, em tema de responsabilidade, será necessária a presença 

do princípio da subsidiariedade, explicitado à luz de uma concepção dualista de obrigação: 

responsabilidade subsidiária por dívida alheia”.163  

 O autor defendia que “não podem ser entendidos como verdadeiros casos de 

desconsideração todos aqueles casos de mera imputação de ato”.164 Diferenciava, assim, os 

casos de imputação de ato – para fins de responsabilidade civil, em que haverá débito próprio 

– da “autêntica técnica desconsiderante”, consistente em “mera imputação de 

responsabilidade por dívida alheia, sendo a dívida da sociedade e a responsabilidade 

(subsidiária)” do atingido.165 

 Em sentido semelhante, embora sem ingressar na discussão sobre o problema da 

imputação a que alude José Lamartine Corrêa de Oliveira, Carlos Alberto Menezes Direito e 

Gustavo Tepedino também enxergam a desconsideração da personalidade jurídica como 

 
163 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 610. 
164 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 610. 
165 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 611. 

Continua o autor: “Quando se aplique a noção de imputação, a responsabilidade não será dominada pelo 

princípio da subsidiariedade, essencial nos autênticos casos de desconsideração, em que se supõe a prévia 

demonstração da insolvência do primariamente responsável. Esta última observação serve ainda para provar 

que, nos casos de demonstração de incidência da teoria da aparência ou do princípio que veda o venire contra 

factum proprium (inclusive quando essa invocação incida em casos de mistura de negócios e patrimônios), não 

há por que invocar o princípio da subsidiariedade: quem criou a aparência ou se comportou contraditoriamente 

responde por ato próprio” (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 1979. p. 611). 
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hipótese de responsabilidade por dívida de terceiro.166 O mesmo entendimento parece ser 

compartilhado, na doutrina estrangeira, por António Manuel da Rocha e Menezes 

Cordeiro.167 

 Fábio Konder Comparato igualmente reputava a desconsideração da personalidade 

jurídica como “caso de dissociação subjetiva entre dívida e responsabilidade no direito 

moderno” – isto é, de responsabilidade por dívida de terceiro. Ainda, para justificar a 

ausência de direito de regresso por parte do atingido, defendia Fábio Konder Comparato se 

tratar de hipótese de dissociação absoluta entre dívida e responsabilidade, a qual, no entanto, 

apenas se verificaria “quando a sociedade é declarada insolvável com a abertura do processo 

de execução coletiva”.168  

 
166 “Como sabido, o objetivo maior da desconsideração da personalidade jurídica é responsabilizar o sócio por 

dívida formalmente imputada à sociedade. Mas isso não quer dizer que não possa ocorrer o contrário, ou seja, 

o afastamento da autonomia patrimonial para responsabilizar a sociedade por dívida do sócio, desde que 

caracterizada a manipulação fraudulenta” (MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. A desconsideração da 

personalidade jurídica. In: ALVIM NETTO, J. M. A. et al. (Org.). Aspectos controvertidos do novo código 

civil: escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

p. 89); “Em síntese, a finalidade do instituto, que é excepcional e específica aos sócios (pessoas físicas ou 

jurídicas) da pessoa jurídica que praticaram o ato fraudulento, consiste na atribuição de responsabilidade 

patrimonial a estes, que passam a responder com seu patrimônio pessoal pela dívida formalmente detida em 

face da pessoa jurídica” (TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: 

Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, p. 87). 
167 “Deveremos ainda atentar na concreta solução pretendida com o levantamento considerado. Se se tratar, 

simplesmente, de fazer responder o património do sócio por dívidas da sociedade – e, portanto: de fazer cessar 

pontualmente o privilégio da responsabilidade limitada – não se requer qualquer culpa subjetiva. Pelo contrário, 

tratando-se de responsabilidade civil por actos ilícitos ou pelo incumprimento das obrigações, a culpa é 

requerida. Não se tratará, todavia e nessa ocasião, dum específico elemento subjectivo, próprio do 

levantamento” (MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. O levantamento da personalidade 

colectiva no direito civil e comercial. Coimbra: Almedina, 2000. p. 127). 
168 Confira-se a exposição de Fábio Konder Comparato: “Abre-se, com isso, mais um caso de dissociação 

subjetiva entre dívida e responsabilidade no direito moderno. A análise dualista da obrigação já havia 

demonstrado que, tanto do lado ativo da relação obrigacional, isto é, entre crédito e garantia, quanto do lado 

passivo, a vida jurídica oferecia exemplos de uma dissociação subjetiva. Algumas vezes, como na estipulação 

em favor de terceiro ou na representação necessária, o titular do crédito não era a mesma pessoa titular da 

garantia. Outras vezes, como na fiança, no aval ou no seguro de responsabilidade civil, alguém respondia por 

dívida alheia. No caso em exame, admitida a separação patrimonial consequente ao reconhecimento da 

personalidade jurídica da sociedade anônima, a dívida da companhia passa a ser de responsabilidade pessoal do 

titular do controle, assim como nas sociedades, ditas de pessoas, o sócio responde pelos débitos sociais. A 

dissociação subjetiva entre esses dois elementos passivos da relação obrigacional é absoluta, pois o responsável 

que paga não tem direito de regresso contra a sociedade. Mas é bem de ver que esse resultado só é admitido 

quando a sociedade é declarada insolvável com a abertura do processo de execução coletiva. Por outro lado, a 

recíproca também é verdadeira, admitindo-se, em determinadas situações, que a sociedade responda por atos 

praticados pelo seu controlador” (COMPARATO, Fábio Konder. In: COMPARATO, Fábio Konder; 
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 Não nos parece que, com isso, quisesse o autor afirmar que toda hipótese de 

desconsideração dependeria da abertura de processo de execução coletiva, mas que apenas 

nesses casos – em que a desconsideração ocorre após a declaração de insolvabilidade da 

pessoa jurídica desconsiderada – não haveria direito de regresso do atingido, ante a 

dissociação subjetiva absoluta entre os polos passivos das relações de dever e de 

compromisso da obrigação – respectivamente ocupados pela pessoa jurídica e pelo sócio 

alcançado (no caso de desconsideração clássica).169 

 Sob o ponto de vista da teoria publicista, é comum a referência à desconsideração da 

personalidade jurídica como situação de responsabilidade executiva secundária. 

 Rogerio Licastro Torres de Mello argumenta que, na hipótese de desconsideração da 

personalidade jurídica, “a relação material de débito (a dívida exequenda) permanecerá entre 

a pessoa jurídica e o credor originário; a responsabilização patrimonial, todavia, se ampliará 

ao sócio da empresa”.170 No mesmo sentido já se posicionaram Araken de Assis,171 Cândido 

Rangel Dinamarco,172 Christian Garcia Vieira,173 Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da 

 
SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

pp. 435-436). 
169 Ao abordar a dissociação entre as relações de dever e de compromisso sob a ótica do sujeito passivo, Fábio 

Konder Comparato citava casos, no direito francês, que a seu ver retratariam exemplos de dissociação absoluta 

entre dívida e responsabilidade. É ver-se: COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de 

l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. pp. 216-228. 
170 MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do 

cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 192. Prossegue o autor: “Esse sócio, 

por conta da despersonalização societária, não passará a devedor, somente concentrando o caráter de 

responsável patrimonial pelo débito da pessoa jurídica, o que significa que estamos diante de responsabilidade 

executiva sem débito, tipificadora de responsabilidade executiva secundária” (MELLO, Rogerio Licastro 

Torres de. Responsabilidade executiva secundária: a execução do sócio, do cônjuge, do fiador e afins. 2ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 192). 
171 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 303. 
172 DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e 

contraditório. In: Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 545-546. 
173 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 49. 
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Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira,174 Teori Zavascki,175 assim como 

Thiago Ferreira Siqueira,176 dentre outros. 

 Flávio Luiz Yarshell também entende que a parte abrangida pela desconsideração é 

apenas responsável. Segundo o autor, “se o demandante entende que determinada pessoa está 

obrigada (plano do débito) a determinada prestação, ele tem o ônus de inserir o suposto 

devedor no polo passivo da relação processual em sua fase cognitiva”, situação que não se 

verificaria no caso da desconsideração, que pode ser requerida até mesmo na fase de 

cumprimento de sentença.177 

 Roberta Dias Tarpinian de Castro encampa os argumentos de Rogerio Licastro Torres 

de Mello e Flávio Luiz Yarshell.178 Argumenta que o entendimento defendido por André 

Pagani de Souza – no sentido de o desconsiderando assumir a posição de devedor – se 

basearia na “premissa de que com a desconsideração da personalidade jurídica a pessoa 

jurídica deixa de existir”, o que seria equivocado.179 

 
174 DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. v. 

5, pp. 364-365. 
175 ZAVASCKI, Teori. Comentários ao art. 790. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). Comentários 

ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 12, pp. 167-168. 
176 SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 231. 
177 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 229. E conclui: “Isso 

porque uma coisa é desconsiderar personalidade para estender responsabilidade patrimonial; outra – 

juridicamente inviável – é instaurar execução ou cumprimento de sentença à míngua de título executivo. Isso, 

aliás, está expresso de forma taxativa no § 5.º do art. 513 e no art. 783 do CPC. Então, se o terceiro está apenas 

(e excepcionalmente) sujeito à responsabilidade patrimonial (sem titularidade no plano do débito), a inserção 

daquele na fase cognitiva não é ônus do autor” (YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015. p. 229). 
178 CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. pp. 77-86. 
179 Confira-se: “O autor parte da premissa de que com a desconsideração da personalidade jurídica a pessoa 

jurídica deixa de existir (‘não haverá mais a tal pessoa jurídica para se afirmar que ela é devedora’), mas isso 

seria negar as premissas da teoria. A pessoa jurídica não deixará de existir, ao contrário, continuará ativa e, em 

tendo patrimônio, responderá pela dívida. Há no caso dupla responsabilidade patrimonial: a responsabilidade 

primária da pessoa jurídica (art. 789 do CPC) e a responsabilidade secundária dos sócios (art. 790 do CPC)” 

(CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. pp. 83-84). 
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 Ainda, enfrenta diretamente a questão do direito de regresso do atingido. Segundo a 

autora, o “que realmente afasta o direito de regresso, é que embora haja responsabilidade do 

sócio sem dívida, essa responsabilidade não é sem culpa, diferente do que ocorre com outros 

responsáveis secundários”.180 Conclui que a culpa do sócio atingido pela desconsideração 

afastaria o seu direito de regresso, muito embora seja apenas responsável por dívida da 

sociedade (ao menos na desconsideração clássica). 

 

5.2.4. A posição adotada neste trabalho  

 

 Os defensores da tese segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica 

implicaria responsabilidade societária do atingido alegam que a teoria dualista da obrigação 

não se prestaria à compreensão do fenômeno. Entretanto, ao que parece, recorrem às noções 

de dever e de responsabilidade (típicas da teoria dualista) para explicar no que consistiria a 

responsabilidade societária decorrente da desconsideração. André Pagani de Souza, por 

exemplo, afirma que, por meio da desconsideração, sociedade e sócio seriam “ambos 

devedores e responsáveis pelo adimplemento da mesma dívida”.181 Analogamente, Calixto 

Salomão Filho defende que o alcançado pela desconsideração seria “devedor e não apenas 

garante ou responsável”.182 

 Não vislumbramos qualquer óbice para a análise, segundo a teoria dualista, da 

posição da parte atingida pela desconsideração no que tange à relação obrigacional que dela 

 
180 CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. p. 88. 
181 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
182 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 263. O caráter 

distintivo apontado por Calixto Salomão Filho com relação à responsabilidade societária, em comparação à 

responsabilidade civil – o qual consistiria “na prática de uma atividade lesiva e no fato de que o responsável 

será sempre seu beneficiário, que não se confunde necessariamente com os executores da atividade lesiva” 

(SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 262) –, não nos 

parece suficiente para justificar essa diferenciação. O próprio autor reconhece que “não se pode excluir [...] que 

a lesividade da atividade caracterize-se através de um único ato”, muito embora busque restringi-lo a um ato 

“de natureza societária” (SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2015. p. 262). 
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se beneficiaria.183 Apesar disso, consideramos impreciso afirmar que “quando a teoria da 

desconsideração é aplicada a pessoa jurídica passa a ser considerada a devedora e o seu 

integrante passa a ser considerado o responsável pela dívida” – o que, segundo André Pagani 

de Souza, seria a consequência de recorrermos à teoria dualista da obrigação para a avaliação 

dos casos de desconsideração.184  

 A pessoa jurídica (no caso da desconsideração clássica) não passa a ser devedora. A 

pessoa jurídica sempre foi devedora, de acordo com a análise dualista da obrigação, porque 

incumbia a ela o cumprimento da prestação. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica 

conservará a sua posição de devedora, ainda que se sustente que o sócio atingido pela 

desconsideração (clássica) também assume tal posição – como faz André Pagani de Souza.185 

A teoria dualista da obrigação dá luzes para uma melhor compreensão da relação 

obrigacional. Trata-se de uma forma de enxergá-la. Não concordamos, pois, com o 

entendimento segundo o qual a teoria dualista da obrigação teria pouca utilidade para explicar 

as consequências da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

 Entendemos, ao contrário, que a teoria dualista da obrigação é bastante útil para 

examinar as consequências da desconsideração. Sobre o tema, já havíamos adiantado a 

importância de que seja delimitado o alcance da inoponibilidade decorrente da 

desconsideração da personalidade jurídica. Na doutrina, são duas as posições principais: uma 

vertente sustenta que a desconsideração implicaria a suspensão da eficácia do próprio ato de 

registro da sociedade, ao passo que outra entende haver a ineficácia (ou inoponibilidade) 

somente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Acreditamos que essa definição tenha 

impactos diretos sobre a situação substancial do desconsiderando no que tange à relação 

obrigacional. 

 
183 Ao mesmo tempo, deve-se afastar de plano o entendimento segundo o qual o desconsiderando seria parte de 

relação de dever autônoma perante o credor, para além da relação de dever existente junto ao devedor principal. 

Fosse isso verdade, não haveria qualquer razão para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, 

na medida em que já existiria relação obrigacional direta entre credor e terceiro cujo patrimônio se pretende 

atingir, bastando, nesse caso, a propositura de demanda condenatória em face deste último. Não é isso, contudo, 

o que ocorre – sendo distintos os fenômenos da desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilidade 

civil. 
184 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90.  
185 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
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 Nossa opinião parece ser confirmada com base nos argumentos expostos em doutrina 

para justificar cada um dos entendimentos indicados a respeito da posição do 

desconsiderando diante da relação obrigacional – seja como devedor, seja como responsável.  

 Note-se, por exemplo, que André Pagani de Souza fundamenta sua proposição – 

segundo a qual o desconsiderando seria devedor – no argumento de que “decorre da aplicação 

da disregard doctrine que a pessoa jurídica e seu integrante, sociedade e sócio, são na 

realidade uma só pessoa”,186 o que pressuporia a inoponibilidade do próprio ato de registro 

da pessoa jurídica.  

 De outra parte, ao defender que a desconsideração inversa da personalidade jurídica 

representaria “o afastamento da autonomia patrimonial” da pessoa jurídica, Carlos Alberto 

Menezes Direito afirmava que a consequência de sua aplicação consistiria na 

responsabilização da “sociedade por dívida do sócio”187 – isto é, retrataria hipótese de 

responsabilidade por dívida de terceiro, segundo a análise dualista. 

 Não compartilhamos, assim, da crítica feita por Roberta Dias Tarpinian de Castro no 

sentido de que a tese sustentada por André Pagani de Souza se basearia na “premissa de que 

com a desconsideração da personalidade jurídica a pessoa jurídica deixa de existir”.188 A 

conclusão a que chega André Pagani de Souza, a nosso ver, é mera decorrência de seu 

entendimento segundo o qual a desconsideração teria como consequência a “ineficácia 

momentânea” do ato constitutivo da pessoa jurídica.189 A pessoa jurídica não deixa de existir 

como um todo, mas a inoponibilidade de seu ato de registro perante a parte favorecida pela 

desconsideração conduz a situação similar – afinal, trata-se de afirmar que, perante aquele 

 
186 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
187 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. A desconsideração da personalidade jurídica. In: ALVIM NETTO, 

J. M. A. et al. (Org.). Aspectos controvertidos do novo código civil: escritos em homenagem ao Ministro José 

Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 89. 
188 CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. pp. 83-84. 
189 “Essa desconsideração da pessoa jurídica no caso concreto não significa a anulação ou a desconstituição do 

ato jurídico que a constituiu, mas apenas a declaração de sua ineficácia momentânea” (SOUZA, André Pagani 

de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 78). 
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credor, o ato de registro da sociedade (que importa a própria existência da pessoa jurídica) 

não está a produzir efeitos. 

 Vislumbra-se, no entanto, um problema a ser apontado na construção de André 

Pagani de Souza. Partindo-se da percepção de que a desconsideração importaria a suspensão 

da eficácia do próprio ato de constituição da pessoa jurídica, não nos parece exato afirmar 

que, com a aplicação da teoria da desconsideração, sócio e pessoa jurídica seriam “ambos 

devedores e responsáveis pelo adimplemento da mesma dívida”.190 É que, sendo o ato de 

registro ineficaz, não há pessoa jurídica – ao menos do ponto de vista do beneficiado. André 

Pagani de Souza reconhece que, segundo sua tese, pessoa jurídica e sócio seriam “uma só 

pessoa”.191 Ou seja, a rigor, tanto dívida quanto responsabilidade seriam assumidas pelo sócio 

– no caso da desconsideração clássica –, não ocupando a pessoa jurídica qualquer posição na 

relação obrigacional. 

 Essa conclusão, aliás, nos causa estranheza. Se a desconsideração ocasionasse a 

ineficácia, perante o credor, do próprio ato de registro da pessoa jurídica, como explicar a 

possibilidade de esse mesmo credor, após a desconsideração, requerer a constrição de bens 

que eventualmente sejam identificados no patrimônio da sociedade (que perante ele seria 

ineficaz)? 

 Situação ainda mais peculiar se verificaria no caso da desconsideração inversa. Isso 

porque não se pode cogitar de inoponibilidade da personalidade jurídica do sócio – muito 

menos nos casos de pessoa física –, mas, também nessa hipótese, apenas de inoponibilidade 

do ato de registro da pessoa jurídica que se pretende atingir.192 Como então alcançar ativos 

da pessoa jurídica reputada ineficaz? Esses problemas apenas seriam resolvidos caso se 

entendesse que, em razão da ineficácia do ato de registro da sociedade, o sócio passaria a ser 

 
190 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
191 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
192 Em sentido análogo, é ver-se: ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 565; WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso 

Avançado de Processo Civil: teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 

377. Ainda, concordando com nossa visão sobre a desconsideração inversa, embora apontando se tratar de 

“suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica”, confira-se: DIDIER JR., Fredie. Curso 

de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª 

ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, p. 525. 
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considerado, perante o credor que obteve a desconsideração, titular do patrimônio da pessoa 

jurídica – seja na desconsideração clássica, em que ele também responderia com os seus 

próprios bens, seja na desconsideração inversa, em que ele responderia, em nome próprio, 

com bens que antes integravam o patrimônio da pessoa jurídica. 

 Não se pode esquecer, ainda, que o art. 50 do CC/2002 admite a desconsideração da 

personalidade jurídica para atingir bens de administradores, que não necessariamente 

ocupam a posição de sócios da pessoa jurídica. Do ponto de vista dos administradores a serem 

atingidos pela desconsideração, pouco útil seria a simples ineficácia do ato do registro da 

pessoa jurídica. Parece-nos mais coerente, portanto, reconhecer que a desconsideração 

implica a inoponibilidade, perante a parte beneficiada pela providência, da separação 

patrimonial havida entre a pessoa jurídica e o terceiro – administrador, sócio, etc. –, já não 

que a própria pessoa jurídica seria ineficaz. 

 Assim, é firme nossa conclusão no sentido de que, por meio da desconsideração da 

personalidade jurídica, opera-se apenas a inoponibilidade da separação patrimonial havida 

entre a pessoa jurídica e o terceiro, não já ineficácia do ato de registro da pessoa jurídica. 

Essa noção nos parece mais consentânea com a concepção de desconsideração para fins de 

responsabilidade. 

 Dessa maneira, por meio da desconsideração clássica, tem-se a suspensão, no caso 

concreto e perante a parte beneficiada pela medida, da eficácia da autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica com relação ao terceiro atingido, de modo que o patrimônio deste último 

possa responder pela satisfação de obrigação da sociedade – como se tal patrimônio 

integrasse o patrimônio da pessoa jurídica, vez que perante o credor será inoponível a divisão 

entre eles. Já na desconsideração inversa, também a inoponibilidade da separação patrimonial 

entre devedor e pessoa jurídica permitirá ao beneficiado atingir o patrimônio desta última – 

o qual, diante da desconsideração, será tido como um único patrimônio juntamente com 

aquele do devedor. 

 No entanto, não consideramos possível afirmar que, por meio da desconsideração, o 

atingido se torna responsável por débito alheio. Para justificar nossa posição, buscaremos 

avaliar criticamente, a seguir, os principais argumentos expostos pela doutrina para embasar 

o aludido entendimento.  
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 Em primeiro lugar, não conseguimos aceitar o argumento utilizado por Flávio Luiz 

Yarshell para sustentar que a desconsideração da personalidade jurídica consistiria em caso 

de responsabilidade por dívida alheia. Segundo o autor, “se o demandante entende que 

determinada pessoa está obrigada (plano do débito) a determinada prestação, ele tem o ônus 

de inserir o suposto devedor no polo passivo da relação processual em sua fase cognitiva”.193 

Ao mesmo tempo, afirma Flávio Luiz Yarshell que, “se o terceiro está apenas (e 

excepcionalmente) sujeito à responsabilidade patrimonial (sem titularidade no plano do 

débito), a inserção daquele na fase cognitiva não é ônus do autor”.194 Permita-se um exemplo 

para ilustrar nossa dissonância: para que se possa instaurar cumprimento de sentença em face 

do fiador (responsável, porém não devedor), faz-se necessária a sua inclusão na fase 

cognitiva. É o que dispõe o art. 513, § 5º, do CPC/2015,195-196 destacado por Flávio Luiz 

Yarshell em sua argumentação. Ou seja, o desconsiderando não poderia ser tido como mero 

responsável por ser dispensável a sua inclusão na fase cognitiva, já que essa característica 

não é definidora da responsabilidade por dívida alheia. 

 Tampouco concordamos com a vinculação feita por José Lamartine Corrêa de 

Oliveira entre responsabilidade por dívida de terceiro e o princípio da subsidiariedade – como 

se, segundo a teoria dualista da obrigação, os casos de responsabilidade por dívida de terceiro 

precisassem necessariamente observar tal princípio.197 A mesma vinculação é feita por André 

Pagani de Souza, mas no sentido oposto, ao sustentar que o reconhecimento de que o 

desconsiderando assumiria a posição de devedor afastaria a necessidade de que sejam 

primeiro atingidos os bens da sociedade, antes de serem alcançados aqueles do sócio (na 

desconsideração clássica).198 

 
193 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 229. 
194 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 229. 
195 Art. 513, § 5º, do CPC/2015: “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do 

coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. 
196 Sobre o assunto, confira-se: SICA, Heitor Vitor Mendonça. Comentários ao art. 513. In: CABRAL, Antonio 

do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. pp. 799-800. 
197 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 611. 
198 SOUZA, André Pagani de. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. pp. 90-91. 
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 Adotamos aqui a posição de Fábio Konder Comparato. Como explica o autor, a 

discussão em torno da possibilidade de que determinada pessoa (por exemplo, um fiador) 

seja perseguida apenas após esgotadas as vias contra o devedor principal (princípio da 

subsidiariedade) não constitui elemento definidor de sua posição na relação obrigacional. É 

indubitável, por exemplo, que o fiador que renuncia ao benefício de ordem continua sendo 

apenas responsável pela dívida, não se transformando em devedor. O que define a questão 

consiste em saber quem deve em definitivo suportar o pagamento, ou seja, qual dos 

patrimônios – do devedor principal (que também é responsável) ou do responsável acessório 

– deve, em último lugar, viabilizar o adimplemento da prestação.199 

 Via de regra, em se tratando de uma dívida com dupla responsabilidade – como é o 

caso da fiança –,200 admite-se que o responsável acessório – isto é, aquele que não integra a 

relação de dever – tenha direito de regresso perante o devedor principal. Isso decorre 

justamente da conclusão de que, no caso de dívida com dupla responsabilidade, é o 

patrimônio do devedor principal que deve suportar, em última análise, o adimplemento da 

prestação, ainda que o credor possa se satisfazer por meio do responsável acessório. O fato 

 
199 “Le prototype de la responsabilité personnelle accessoire est celle de la caution. ‘Celui qui se rend caution 

d’une obligation’, dispose le Code civil (art. 2011), ‘se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, 

si le débiteur n’y satisfait pas lui-même’. Les premiers partisans de l’analyse dualiste de l’obligation ont vu 

dans le cautionnement un cas de responsabilité sans dette, ou plutôt, de responsabilité pour une dette d’autrui. 

La caution n’est pas elle-même débitrice ; elle répond d’une dette qui ne lui incombe pas. D’autres pourtant ont 

rejeté cette opinion. Pour eux, la caution n’est pas simplement responsable pour la dette d’autrui, mais elle 

assume une obligation complète, accessoire de l’obligation contractée par le débiteur principal. La caution serait 

ainsi bel et bien débitrice, mais une débitrice ‘de second degré’. Dans la doctrine française, Demogue s’est 

prononcé dans ce sens. D’après lui, on pourrait parler de responsabilité sans dette à la charge de la caution si le 

législateur, au lieu de lui donner un simple bénefice de discussion dont elle peut ne pas faire usage, avait admis 

que la caution ne peut être poursuivie qu’après épuisement de toutes les voies de droit contre le débiteur 

principal. Or, un tel raisonnement place la discussion dans un domaine qui n’est pas le sien. A notre avis, ce qui 

tranche la question c’est savoir qui doit en définitive supporter le paiement, autrement dit, lequel des deux 

patrimoines – celui du débiteur principal ou de la caution – doit, en dernier ressort, fournir les sommes 

composant la prestation. Il est incontestable que la caution assume une responsabilité, qu’elle est en état de 

sujétion par rapport au créancier. Le fait qu’elle puisse être porsuivie en premier lieu, ou seulement après 

l’épuisement des voies de droit contre le débiteur principal ne change pas grand-chose sur ce point : nous 

sommes toujours sur le plan de l’engagement” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de 

l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. pp. 211-212). 
200 “Le cautionnement représente donc por nous la création d’une responsabilité accessoire à côté de la 

responsabilité principale du débiteur. L’obligation garantie par une caution comporte, du point de vue de sa 

structure, une seule dette sanctionnée par une double responsabilité” (COMPARATO, Fábio Konder. Essai 

d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 212). 
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de se reconhecer que o responsável acessório responde sem dívida própria garante o seu 

direito de regresso, via sub-rogação.201 Essa regra, no entanto, não é absoluta, como tentam 

fazer parecer os defensores da tese segundo a qual o desconsiderando assumiria a posição de 

devedor na relação obrigacional – sob o fundamento de que não seria possível admitir o seu 

direito de regresso. 

 Fábio Konder Comparato ensinava, nessa linha, haver casos de dissociação subjetiva 

absoluta entre os elementos passivos da relação obrigacional – dívida e responsabilidade. 

Seriam hipóteses em que o devedor principal apenas integra a relação de dever, apesar de 

não ser responsável, sendo outra pessoa a única responsável – ou seja, parte da relação de 

compromisso.202  

 Essa noção explica, ademais, a tese do autor no sentido de que, “quando a sociedade 

é declarada insolvável com a abertura do processo de execução coletiva”, eventual 

desconsideração da personalidade jurídica não facultaria direito de regresso ao atingido.203 

Dito de maneira diversa, segundo Fábio Konder Comparato, não haveria direito de regresso 

do atingido contra a pessoa jurídica no caso de a desconsideração ocorrer após a declaração 

de insolvabilidade da pessoa jurídica porque, nessa hipótese, a pessoa jurídica não seria mais 

responsável, apenas devedora, recaindo a responsabilidade unicamente sobre a pessoa do 

sócio.204 

 Muito embora interessantíssima a argumentação proposta por Fábio Konder 

Comparato, não concordamos com a conclusão segundo a qual, nas hipóteses de 

 
201 “Mais la possibilité pour la caution de recouvrer du débiteur ce qu’elle a payé sur poursuite du créancier 

caractérise une absence de devoir. Tout paiement valable suppose une dette (C. civ., art. 1235) ; ce qui a été 

payé sans être dû peut être répété de l’accipiens ou recouvré du véritable débiteur” (COMPARATO, Fábio 

Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 212). 
202 “Il y a pourtant des hypothèses où la responsabilité principale du débiteur disparaît et la caution seule devient 

tenue de l’engagement dans l’obligation. Nous n’avons plus affaire alors à une dissociation relative entre 

débiteur et responsable, mais à une dissociation totale ou absolue. Le rapport d’obligation présente alors 

curieusement, du côté passif, un débiteur non-responsable et un resposable pour une dette d’autrui” 

(COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. p. 213). 
203 COMPARATO, Fábio Konder. In: COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder 

de controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. pp. 435-436. 
204 Com efeito, Fábio Konder Comparato citava a concordata como exemplo de dissociação absoluta entre 

dívida e responsabilidade, o que parece explicar a razão de considerar que a mesma dissociação seria verificada 

na hipótese de execução coletiva. É ver-se: COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de 

l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 1964. p. 213. 
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desconsideração, haveria direito de regresso do sócio responsável contra a pessoa jurídica, 

exceto no caso de insolvabilidade desta última – situação que, segundo o autor, importaria a 

dissociação absoluta entre os sujeitos passivos das relações de dever e de compromisso. 

 Conforme antecipado, a situação do desconsiderando tem particularidades, que a 

distinguem da responsabilidade acessória verificada nas hipóteses de dívida com dupla 

responsabilidade – como ocorre, por exemplo, na fiança.  

 É que, como a consequência da desconsideração consiste na inoponibilidade da 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica, do ponto de vista 

do credor, se confunde com o patrimônio do sócio – justamente porque a autonomia 

patrimonial da sociedade foi tornada episodicamente ineficaz. Sob a ótica do credor 

beneficiado pela desconsideração, há uma massa patrimonial única, compartilhada entre 

pessoa jurídica e sócio. 

 Não nos parece correto falar, portanto, em dupla responsabilidade no caso da 

aplicação da teoria da desconsideração. Não é que a parte atingida seja acessoriamente 

responsável, para além da responsabilidade da pessoa jurídica devedora. Ao contrário, ao 

suportar a satisfação da prestação, o patrimônio do sócio (na desconsideração clássica) é 

considerando como parte do patrimônio da pessoa jurídica. Os patrimônios são tidos como 

um só, tendo em vista a ineficácia da autonomia patrimonial da pessoa jurídica com relação 

ao sócio atingido. Será essa massa patrimonial, compartilhada entre pessoa jurídica e sócio, 

que arcará com o cumprimento. Há, assim, apenas uma relação de compromisso: figurando 

no lado ativo o credor e no lado passivo a pessoa jurídica – cujo patrimônio abrangerá os 

ativos do sócio atingido. 

 Vale repisar o ensinamento de Fábio Konder Comparato: a questão consiste em saber 

qual dos patrimônios deve, em último lugar, viabilizar o adimplemento da prestação.205 No 

caso de dívida com dupla responsabilidade, o responsável acessório pode, na hipótese de 

adimplir a prestação com o seu patrimônio, perseguir o patrimônio do devedor (e também 

responsável), que deve satisfazer a prestação em último lugar. Na desconsideração da 

personalidade jurídica, ao revés, tendo em vista a ineficácia da autonomia patrimonial da 

 
205 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie 

Dalloz, 1964. p. 212. 
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sociedade, do ponto de vista da relação de compromisso há apenas uma massa patrimonial 

entre sócio e pessoa jurídica, que responderá em último lugar pela prestação. Por isso não 

pode o sócio, caso venha a responder com bens formalmente integrantes de seu patrimônio, 

regressar em face da pessoa jurídica. Ao responder pela dívida por força da desconsideração, 

o patrimônio do sócio foi considerado como parte de uma massa na qual também se insere o 

patrimônio da pessoa jurídica – e tal massa patrimonial deve responder por último pela 

prestação, não havendo que se falar em direito de regresso. Seria como dizer que o titular do 

patrimônio que arcou com a dívida poderia regressar contra aquele mesmo patrimônio, o que 

não se admite. 

 De mais a mais, não se pode esquecer que o objeto da relação de compromisso 

consiste na pessoa do responsável, não em seu patrimônio. Por isso, ainda que fossem 

enxergados dois patrimônios autônomos entre pessoa jurídica e sócio, seguiria havendo 

apenas uma relação de compromisso, recaindo a responsabilidade unicamente sobre o 

devedor principal. Não há como se entender que, diante da ineficácia relativa da autonomia 

patrimonial havida entre sócio e pessoa jurídica, o terceiro atingido teria se tornado 

responsável pela dívida, porque a responsabilidade não recai sobre o patrimônio do devedor 

principal – cuja separação, para com o patrimônio do sócio, teria se tornado ineficaz em 

função da desconsideração –, mas apenas sobre sua pessoa – e a distinção entre as 

personalidades de pessoa jurídica e sócio é mantida a despeito da desconsideração.206  

 
206 Essa importante observação serve para explicar a razão de os adeptos da teoria publicista considerarem o 

desconsiderando como responsável por dívida alheia. É que os defensores da aludida teoria entendem que o 

objeto da responsabilidade é o patrimônio, não já a pessoa. Por todos, é ver-se o entendimento propagado por 

Cândido Rangel Dinamarco, desde a vigência do CPC/1973: “Responsabilidade patrimonial, ou 

responsabilidade executiva, é a suscetibilidade à constrição judicial destinada a satisfazer obrigações mediante 

a execução forçada. Bens penhoráveis são bens responsáveis. Bens impenhoráveis, irresponsáveis. Em 

princípio, todos os bens integrantes do patrimônio do devedor são penhoráveis, ou seja, responsáveis (CPC, art. 

591) mas a lei estabelece que alguns deles são impenhoráveis (arts. 649-650) e, por outro lado, impõe a 

responsabilidade de bens de terceiros, em algumas hipóteses específicas como a de fraude à execução, a de bens 

de sócios em certas circunstâncias etc. (arts. 592-593)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do 

processo civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 254). O art. 790 do CPC/2015, situado no capítulo “Da 

Responsabilidade Patrimonial”, manteve redação semelhante ao art. 592 do CPC/1973, referindo-se à sujeição 

de bens à execução. A aludida responsabilidade patrimonial, contudo, não se confunde com a posição ocupada 

pela parte integrante do polo passivo da relação de compromisso – que tem por objeto a pessoa, ao menos no 

caso do compromisso pessoal (em contraposição ao compromisso real). Nessa direção, José Frederico Marques 

diferenciava responsabilidade patrimonial – em certa medida equivalente à responsabilidade, compreendida 

como polo passivo da relação de compromisso – e responsabilidade processual – que seria a “responsabilidade 
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 Em definitivo, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, não há dívida 

com dupla responsabilidade. Tampouco se está diante de um caso de dissociação absoluta 

entre os sujeitos passivos das relações de dever e de compromisso. A rigor, sequer há 

obrigação da parte alcançada pela desconsideração. A relação de compromisso é única, 

respondendo a pessoa jurídica, no polo passivo, com o patrimônio do sócio atingido, além de 

seus próprios bens. Dito de forma diversa, por meio da desconsideração da personalidade 

jurídica (clássica), apesar de a relação obrigacional (o que abrange as relações de dever e de 

compromisso) continuar existindo apenas entre credor e devedor – pessoa jurídica –,verifica-

se a inoponibilidade da separação patrimonial existente entre pessoa jurídica e sócio atingido, 

de modo que o poder de constrangimento do credor alcance também o patrimônio do sócio, 

 
patrimonial” mencionada pelo Código de Processo Civil (à época, de 1973). Confira-se: “Se no plano jurídico-

material, a obrigação compreende dívida e responsabilidade, no plano processual a propositura de ação 

executiva, com a formação de processo de igual nome, vincula o devedor à relação processual e seus bens à 

execução forçada. Responsabilidade processual, portanto, é a sujeição do patrimônio do devedor, aos atos 

coativos e expropriatórios da execução forçada. [...] Há, portanto, responsabilidade patrimonial e 

responsabilidade processual” (MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. São Paulo: 

Saraiva, 1976. v. 4, pp. 41-42). Semelhante posição é adotada por Humberto Theodoro Júnior, o qual, entretanto, 

diferencia responsabilidade – como polo passivo da relação de compromisso – e responsabilidade patrimonial 

– correspondente à responsabilidade patrimonial mencionada pelo Código e à responsabilidade processual a 

que alude José Frederico Marques. É ver-se: “No direito substancial, dívida e responsabilidade podem estar 

separadas, quando, por exemplo, uma pessoa assume a primeira e outra a segunda, como nos casos de fiança 

ou de garantia real outorgada em favor de obrigação de terceiro. [...] No direito processual, vai-se mais longe e 

admite-se até a responsabilidade patrimonial de quem não é nem devedor nem responsável materialmente pelo 

cumprimento da obrigação. Há casos, assim, em que apenas o patrimônio ou determinados bens ficam sujeitos 

à execução, sem que o respectivo dono sequer seja parte no processo [...]. Para o direito formal, por conseguinte, 

a responsabilidade patrimonial consiste apenas na possibilidade de algum ou de todos os bens de uma pessoa 

serem submetidos à expropriação executiva, pouco importando seja ela devedora, garante ou estranha ao 

negócio jurídico substancial” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. 20ª ed. São Paulo: 

LEUD, 2000. p. 186). Com efeito, afigura-se incorreta a afirmação no sentido de que a responsabilidade – polo 

passivo da relação de compromisso – recairia diretamente sobre o patrimônio, ignorando a pessoa. Apenas a 

título exemplificativo, lembre-se que a pessoa pode não ter patrimônio – como explica Milena Donato Oliva 

(OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado – herança, massa falida, securitização de créditos imobiliários, 

incorporação imobiliária, fundos de investimento imobiliário, trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. pp. 202-

208) – e, apesar disso, continuará responsável por eventuais obrigações assumidas, justamente porque a 

responsabilidade está ligada à sua pessoa. Sobre o assunto, permita-se mais uma vez a remissão a: 

COMPARATO, Fábio Konder. Essai d’analyse dualiste de l’obligation en droit privé. Paris: Librairie Dalloz, 

1964. pp. 62-75; GOMES, Orlando. Obrigações. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 18. 
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o qual, ao suportar a satisfação da prestação, o faz em função da responsabilidade (única) da 

pessoa jurídica.207  Não há, assim, direito de regresso.208 

 Nosso entendimento é consentâneo com o que dispõe o art. 50 do CC/2002, segundo 

o qual a desconsideração da personalidade jurídica permite 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”. Veja-se que a extensão dos efeitos das relações de obrigações – não já das próprias 

relações – se verifica apenas perante os bens do atingido – isto é, sobre o seu patrimônio –, 

não já sobre a sua pessoa. 

 Importante registrar ainda uma última observação. A ineficácia da autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica decorrente da desconsideração se dá perante a pessoa que 

obteve a providência em seu favor, beneficiando eventuais relações de compromisso da qual 

seja (ou venha a ser) parte (no polo ativo), de tal forma que os bens do(s) terceiro(s) 

atingido(s) pela desconsideração sejam alcançados com base na responsabilidade da pessoa 

jurídica – e não em função de responsabilidade autônoma desse(s) terceiro(s). Do ponto de 

vista dessa(s) pessoa(s), portanto, não há direito de regresso contra a sociedade. Tampouco 

há direito de regresso entre elas, ainda que os bens formalmente atribuídos a apenas um dos 

atingidos sejam destinados a satisfazer integralmente a prestação devida.209 Não se pode 

 
207 É bom notar que qualquer relação de compromisso – e não apenas aquela mantida junto ao devedor principal 

– poderia se beneficiar de eventual decretação da desconsideração da personalidade jurídica, viabilizando que 

o titular da respectiva pretensão alcance o patrimônio do atingido, por meio da aludida relação. Pense-se, nessa 

direção, na hipótese de fiança assumida por pessoa jurídica que esteja em situação de confusão patrimonial com 

seus sócios. Embora a pessoa jurídica seja apenas responsável – por débito de terceiro –, seria possível o 

deferimento da desconsideração de sua personalidade jurídica em face dela, de maneira a permitir que, por meio 

da respectiva relação de compromisso (mantida junto à pessoa jurídica, mera fiadora), sejam atingidos bens dos 

sócios. Ao longo do presente trabalho, portanto, a referência a devedor principal é meramente exemplificativa, 

podendo ser lida também como responsável originário. 
208 Daí porque não concordamos com Roberta Dias Tarpinian de Castro quando afirma que o “que realmente 

afasta o direito de regresso, é que embora haja responsabilidade do sócio sem dívida, essa responsabilidade não 

é sem culpa, diferente do que ocorre com outros responsáveis secundários” (CASTRO, Roberta Dias Tarpinian 

de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento. São 

Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. p. 88). Ademais, a tese parece não considerar as hipóteses de aplicação da teoria menor da 

desconsideração – em que é indiferente a culpa – e, até mesmo, os casos em que a aplicação da teoria maior 

independe de culpa – a exemplo das situações de confusão patrimonial. 
209 Não concordamos, assim, com a afirmação de que haveria solidariedade entre os atingidos, apesar de os 

patrimônios de cada um de fato responderem pela totalidade da dívida – já que podem ser alcançados na mesma 
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descartar, entretanto, a possibilidade de que o atingido venha a demonstrar que sofreu danos 

(inclusive decorrentes da desconsideração) e que a respectiva responsabilidade deveria ser 

atribuída a terceiros (inclusive abrangidos pela desconsideração). Tratar-se-á, nesse caso, de 

relação obrigacional nova havida entre essas duas ou mais partes.210 

 O disposto no art. 795, § 3º, do CPC/2015211 não contraria o que acabamos de expor. 

O dispositivo não diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica – o que fica claro 

da leitura de seu § 4º, o qual demonstra que a desconsideração se submete a regime 

 
extensão da responsabilidade do devedor principal, diante da inoponibilidade da separação patrimonial existente 

entre eles. Ao abordar o tema, Ana Frazão expõe a opinião prevalecente em doutrina: “Outra dúvida que surge 

é a de saber se existe solidariedade entre os sócios ou administradores atingidos pela desconsideração. Embora 

haja posicionamentos doutrinários contrários, tem-se que a solidariedade é uma decorrência do art. 942, do 

Código Civil que, ao tratar das cláusulas gerais da responsabilidade civil extracontratual, prevê a solidariedade 

entres os partícipes do ato ilícito” (FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de 

Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em 

Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 504). Com efeito, não se está aqui a falar de responsabilidade 

civil extracontratual – em que haveria prestação autônoma de reparação, na relação de dever, decorrente de ato 

ilícito (ou seja, obrigação nova e distinta da obrigação principal) –, mas de ineficácia da separação patrimonial 

entre pessoa jurídica e sócio, beneficiando eventuais relações obrigacionais das quais a parte favorecida pela 

desconsideração seja credora e nas quais a pessoa jurídica figure como sujeito passivo para atingir os 

patrimônios dos sócios (na desconsideração clássica). 
210 Em sentido semelhante, porém referindo-se a “regresso”, expõe Ana Frazão: “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. Entretanto, não há maiores problemas em se estender os efeitos da desconsideração aos sócios 

minoritários de sociedades de pessoas, nas hipóteses em que tenham participado da ilicitude ou dela se 

beneficiado. Na hipótese em que apenas se beneficiaram, sem terem participado da ilicitude, pode-se até cogitar 

de direito de regresso contra os partícipes, bem como da limitação dos efeitos da desconsideração ao valor do 

benefício obtido por cada um” (FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de 

Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em 

Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 508). 
211 Art. 795, § 3º, do CPC/2015: “O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo 

processo”. 
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específico.212 Reforça nossa posição o fato de o art. 790, II, do CPC/2015213 praticamente 

repetir o disposto no caput do art. 795214 – a confirmar que ambos se destinam a regular as 

mesmas situações –,215 havendo, por outro lado, inciso próprio no art. 790 para tratar da 

hipótese de desconsideração (art. 790, VII, do CPC/2015) – distinta, portanto, daquelas 

situações objeto do art. 790, II, e, consequentemente, também do art. 795 do CPC/2015. 

 

5.2.5. A relação jurídica que viabiliza a desconsideração 

 

 Como se viu, a pessoa atingida pela desconsideração da personalidade jurídica não 

integra a relação obrigacional. Por meio da desconsideração da personalidade jurídica 

(clássica), há apenas a inoponibilidade, perante a parte favorecida pela providência, da 

separação patrimonial havida entre a pessoa jurídica e o sócio, de tal modo que eventual 

poder de constrangimento de titularidade daquela parte favorecida possa alcançar ativos 

integrantes formalmente do patrimônio do sócio – patrimônio este que será considerado como 

parte do patrimônio da pessoa jurídica –, apesar de, na relação de compromisso, a 

responsabilidade continuar recaindo apenas sobre a pessoa jurídica.  

 Não há relação de compromisso – e tampouco relação de dever – entre a parte 

beneficiada pela desconsideração e o atingido, em decorrência do deferimento da 

 
212 Nessa direção: CÂMARA JUNIOR, José Maria. Comentários ao art. 795. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim et al. (Org.). Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. pp. 2.029-2.031; DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2017. v. 5, pp. 364-365. Fredie Didier Jr. já defendia tal entendimento desde a vigência 

do CPC/1973: DIDIER JR., Fredie. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. In: 

DIDIER JR., Fredie; MAZZEI, Rodrigo (Org.). Reflexos do novo Código Civil no Direito Processual. 2ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2007. p. 166. V. ainda: AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei. Aspectos processuais da 

responsabilidade patrimonial dos sócios e da desconsideração da personalidade jurídica. In: BRUSCHI, 

Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Org.). Execução civil e cumprimento de sentença. São Paulo: Método, 

2007. v. 2, pp. 555-556. Em sentido contrário, na vigência do CPC/2015: ASSIS, Araken de. Manual da 

execução. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 306; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo 

Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.261. 
213 Art. 790, II, do CPC/2015: “São sujeitos à execução os bens: [...] II - do sócio, nos termos da lei”, 
214 Art. 795, caput, do CPC/2015: “Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, 

senão nos casos previstos em lei”. 
215 Em sentido análogo: ARAÚJO, Fábio Caldas de. Curso de processo civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 

2016. t. 1, p. 619; BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Comentários ao art. 795. In: CABRAL, Antonio do 

Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. p. 1.147. 

 



85 

 

providência. A relação jurídica estabelecida entre essas duas pessoas não tem natureza 

obrigacional. O que há é um direito à decretação da desconsideração da personalidade 

jurídica, que pode ser exercido perante a pessoa jurídica e o sócio, diante do preenchimento 

dos pressupostos previstos em lei para tanto. 

 Trata-se de direito potestativo. Como explicava Agnelo Amorim Filho, característica 

fundamental dos direitos subjetivos consiste no fato de que “os titulares têm o poder de exigir 

dos sujeitos passivos a realização de uma prestação, isto é, o cumprimento de um dever: 

entregar a coisa, e efetuar o pagamento”.216 Isso não se verifica no caso da desconsideração. 

Por outro lado, no caso dos direitos potestativos, “o exercício do poder não visa ao 

cumprimento de um dever, e sim à criação, modificação ou extinção de uma relação 

jurídica”,217 exatamente como ocorre com o direito à desconsideração da personalidade 

jurídica, em que se busca a ineficácia da separação patrimonial havida entre pessoa jurídica 

e sócio. Com efeito, na desconsideração, “o ônus que sofre o sujeito passivo não é um dever, 

mas uma sujeição”,218 o que confirma tratar-se de um direito potestativo. Com base nessa 

conclusão já se afirmou não haver prazo decadencial para o seu exercício.219 

 
216 AMORIM FILHO, Agnelo. As ações constitutivas e os direitos potestativos. Revista dos Tribunais, ano 56, 

v. 375, p. 11-23, jan. 1967. p. 13. 
217 AMORIM FILHO, Agnelo. As ações constitutivas e os direitos potestativos. Revista dos Tribunais, ano 56, 

v. 375, p. 11-23, jan. 1967. p. 14. 
218 AMORIM FILHO, Agnelo. As ações constitutivas e os direitos potestativos. Revista dos Tribunais, ano 56, 

v. 375, p. 11-23, jan. 1967. p. 15. 
219 É o que narra Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a 

desconsideração pode ocorrer em qualquer fase do processo, não havendo que falar em decadência de um direito 

potestativo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 378). Eis os principais trechos da ementa do julgado citado por Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Direito civil e comercial. Desconsideração da personalidade jurídica. Semelhança com as ações 

revocatória falencial e pauliana. Inexistência. Prazo decadencial. Ausência. Direito potestativo que não se 

extingue pelo não-uso. [...]. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não se assemelha à ação revocatória 

falencial ou à ação pauliana, seja em suas causas justificadoras, seja em suas consequências. A primeira 

(revocatória) visa ao reconhecimento de ineficácia de determinado negócio jurídico tido como suspeito, e a 

segunda (pauliana) à invalidação de ato praticado em fraude a credores, servindo ambos os instrumentos como 

espécies de interditos restitutórios, no desiderato de devolver à massa, falida ou insolvente, os bens necessários 

ao adimplemento dos credores, agora em igualdade de condições (arts. 129 e 130 da Lei n.º 11.101/05 e art. 

165 do Código Civil de 2002). 2. A desconsideração da personalidade jurídica, a sua vez, é técnica consistente 

não na ineficácia ou invalidade de negócios jurídicos celebrados pela empresa, mas na ineficácia relativa da 

própria pessoa jurídica – rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa –, frente a credores cujos 

direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 3. 

Com efeito, descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da 

personalidade jurídica os prazos decadenciais para o ajuizamento das ações revocatória falencial e pauliana. 4. 
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 Verifica-se, pois, que a relação jurídica que viabiliza a desconsideração é distinta de 

eventuais relações de obrigações mantidas entre o titular do respectivo direito potestativo e 

terceiros. Presentes os requisitos legais, nasce o direito potestativo à desconsideração, a ser 

exercido, se for o caso, em face da pessoa jurídica e do atingido (na desconsideração clássica), 

de maneira a tornar inoponível a separação patrimonial existente entre eles.220 A aludida 

inoponibilidade, a seu turno, pode vir a beneficiar eventuais relações de compromisso das 

quais a pessoa beneficiada pela desconsideração seja parte integrante, no polo ativo, em face 

da referida pessoa jurídica.  

 Estabelecidas, assim, aquelas que consideramos as principais premissas a respeito da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica no plano material, para os fins do 

presente trabalho, passamos ao estudo do procedimento estruturado pelo CPC/2015 para a 

sua aplicação. 

 

 
Relativamente aos direitos potestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo especial, 

prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem 

pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando 

preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento” (STJ, REsp 1.180.714, 4ª T., 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julg. 5.4.2011). O entendimento se baseia na clássica lição de Agnelo Amorim 

Filho, segundo a qual “são perpétuas (imprescritíveis) [...] as ações constitutivas que não têm prazo especial de 

exercício fixado em lei” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da 

decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil, ano 2, v. 3, p. 95-

132, jan./jun. 1961. p. 131). Nessa esteira, embora com ressalvas: SILVA, Rodrigo Martins da. A 

desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário: dogmática e análise da jurisprudência brasileira. 

São Paulo. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. pp. 94-103. Foge ao escopo do presente trabalho aprofundar a discussão a respeito do tema. 
220 Como se verá com maior detalhe adiante (item 3.1.1 do Capítulo 2), contudo, no caso da teoria menor o 

direito potestativo depende da prévia existência de relação obrigacional. Já no caso da teoria menor, não se 

afigura necessária a existência de relação obrigacional para que seja pleiteada a desconsideração.  



 

CAPÍTULO 2 – NATUREZA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA  

 

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

 

 O CPC/2015 instituiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

regulado primordialmente pelos arts. 133 a 137. O incidente, que é novidade em relação ao 

CPC/1973, se destina a viabilizar a desconsideração para fins de responsabilidade, tanto 

clássica quanto inversa (art. 133, § 2º, do CPC/2015). 

 O novo regime legal, estatuído pelo CPC/2015, cuidou dos aspectos processuais do 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deixando claro que os seus 

pressupostos dizem respeito ao direito material (art. 134, § 4º, do CPC/2015).221 Assim fez 

bem, pois, como se viu (item 4 do Capítulo 1), os requisitos para aplicação da teoria da 

desconsideração variam de acordo com os direitos em jogo. 

 Antes de adentrarmos na análise do itinerário procedimental estabelecido para o 

processamento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, acreditamos ser 

conveniente avaliarmos sua natureza, assim como os principais reflexos de nosso 

entendimento sobre o tema, o que nos propomos a fazer a seguir. 

 

2. Natureza jurídica 

 

2.1. Conceito de demanda 

 

 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, “o ato de demandar é o responsável pela 

colocação da pretensão diante do juiz, para que a seu respeito ele se manifeste”.222 A 

 
221 Art. 134, § 4º, do CPC/2015: “O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais 

específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. 
222 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 131. É ver-se ainda: “Assim inserido no sistema processual, o ato de exigir acaba por confundir-se com 

seu próprio conteúdo e o vocábulo demanda emprega-se também para designar a pretensão deduzida em juízo. 

É legítimo tomá-lo na acepção formal de ato com que se apresenta a pretensão ao juiz e na acepção substancial 
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pretensão traduziria o objeto do processo, seu mérito.223 Vale aqui um alerta: trata-se de 

pretensão distinta daquela que abordamos anteriormente, como posição ativa da relação de 

compromisso.224 

 Essa particularidade no uso do termo fica clara, por exemplo, quando o autor defende 

que a pretensão seria bifronte, podendo ser dividida entre pretensão ao bem da vida e, ao 

mesmo tempo, pretensão de obter o provimento jurisdicional – sendo que esta última teria 

“por titular passivo o Estado-juiz ou o árbitro”.225 A segunda face da pretensão seria 

instrumental à primeira, “do mesmo modo e na mesma medida em que o exercício da 

jurisdição é sempre instrumental à dinâmica dos direitos”.226 No entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco, ainda, seria possível que o demandante venha a ser satisfeito em relação 

apenas a uma das vertentes de sua pretensão, obtendo uma sentença de mérito de 

improcedência – porque não teria direito ao bem que pretende, apesar de preencher os 

requisitos processuais para o julgamento de mérito.227 

 
de pretensão apresentada ao juiz (objeto do processo – supra, n. 151)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 128). Em sentido 

semelhante: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 

2018. p. 43. 
223 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 131. Confira-se ainda: DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: 

Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 315 e 323. 
224 Não se olvide, ainda, que Cândido Rangel Dinamarco é partidário da teoria publicista da obrigação: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. pp. 259-261; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 4, pp. 326-328. 
225 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 132. V. tb.: DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos 

do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 303-304. 
226 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 132. 
227 “Pode suceder que o autor tenha direito a ser satisfeito em relação às duas vertentes de sua pretensão: obterá 

a sentença de mérito, se presentes os requisitos processuais para que tal sentença possa ser proferida (condições 

da ação, processo realizado de modo regular etc.); receberá também a tutela jurisdicional quando estiverem 

presentes aqueles requisitos e além disso ele tiver o direito subjetivo material alegado. Assim é a sentença que 

pronuncia a procedência da demanda. Mas pode também acontecer que o autor venha a ser satisfeito somente 

na primeira de suas pretensões, estando amparado por todos os requisitos processuais mas não tendo direito ao 

bem que pretende. Receberá uma sentença de mérito, sim, mas desfavorável – sentença de improcedência da 

demanda. Não receberá a tutela jurisdicional postulada, a qual será concedida ao réu e não a ele. E pode ainda 

não ser satisfeito em qualquer daquelas pretensões, o que ocorrerá sempre que falte algum dos pressupostos de 

admissibilidade do julgamento do mérito” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 

Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 133). 
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 Tendo em vista a noção de pretensão que apresentamos anteriormente, acreditamos 

que o emprego desse vocábulo para os fins propostos por Cândido Rangel Dinamarco poderia 

gerar confusões terminológicas. À primeira vista, apenas a pretensão ao bem da vida poderia 

ser compreendida como verdadeira pretensão, e desde que utilizada em sentido equivalente 

ao poder de constrangimento – lado ativo da relação de compromisso –, o que não parece ser 

o caso do conceito exposto por Cândido Rangel Dinamarco.228 Já a segunda vertente da 

pretensão apontada, de caráter instrumental, mais se assemelharia ao direito de ação. De fato, 

presentes as condições da ação e desde que não haja outro óbice processual, o demandante 

obterá o provimento jurisdicional, ainda que desfavorável – hipótese em que será reconhecido 

não haver pretensão (na definição por nós defendida). Também aqui, contudo, não há 

sobreposição plena entre as figuras – segunda vertente da pretensão e direito de ação – na 

exposição de Cândido Rangel Dinamarco.229 

 Isso porque a acepção defendida por Cândido Rangel Dinamarco admite a 

possibilidade de que seja veiculada pretensão insubsistente, o que é incompatível com a 

nossa definição de pretensão, como aquela oriunda, por exemplo, do inadimplemento da 

prestação e equivalente ao poder de constrangimento. Havendo verdadeiramente pretensão 

 
228 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 209-210. 
229 A segunda vertente de pretensão sustentada por Cândido Rangel Dinamarco, a qual seria satisfeita mediante 

a obtenção de um provimento jurisdicional de mérito, tem pontos de contato com a sua definição de direito de 

ação. Confira-se: “Razões de ordem ética ou econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito 

ao provimento de mérito. Quando se diz que todos têm direito ao pronunciamento dos juízes sobre suas 

pretensões, esses todos não significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância (Liebman). A 

tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada pela legítima conveniência de impedir a realização 

de processos sem a mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a resultados que 

contrariem regras fundamentais da Constituição ou da própria lei (supra, n. 52). Daí os requisitos do interesse 

de agir, caracterizado pela utilidade do provimento jurisdicional postulado ou a postular; da legitimatio ad 

causam, sem a qual o provimento se endereçaria a pessoas que não são titulares dos interesses em conflito e por 

isso seria também inútil. Presentes essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por elas. Carece de ação quem não esteja 

amparado por esses requisitos, ainda que apenas um deles lhe falte. Não se trata de condições para o exercício 

da ação, mas para sua própria existência como direito ao processo – porque seria estranho afirmar que um direito 

existe mas não pode ser exercido quando lhe faltar um dos requisitos constitutivos (na realidade ele inexiste)” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 350). Ao mesmo tempo, o autor reconhece corretamente que o direito de ação, por si só, não conduz 

necessariamente a uma decisão de mérito, “porque para tanto ainda resta cumprir todo o procedimento em suas 

fases” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2019. v. 2, p. 352). 
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(segundo a teoria dualista da obrigação), o provimento jurisdicional de mérito deveria em 

tese ser favorável ao demandante – e diz-se em tese porque não se pode descartar o erro de 

julgamento. Ao mesmo tempo, eventual resolução do mérito de maneira contrária ao 

demandante ocorreria caso tal pretensão não se verificasse. Percebe-se, pois, que Cândido 

Rangel Dinamarco caracteriza a pretensão como simples exigência (ou aspiração)230 – 

desdobrada entre exigência de obter o provimento jurisdicional e exigência de obter o bem 

da vida –, sem relação necessária com o direito material subjacente – ou seja, ainda que essa 

exigência seja infundada.231 

 Essa noção de pretensão se relaciona à distinção proposta por parte da doutrina entre 

pretensão material e pretensão processual.232 A primeira corresponderia ao poder de exigir 

no plano de direito material, mais especificamente na relação de compromisso, segundo a 

 
230 DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos do processo civil 

moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 345. 
231 A mesma conotação de pretensão (no sentido de exigência, ainda que infundada) já foi empregada por José 

Carlos Barbosa Moreira. É ver-se: “Na parte inicial do art. 189, diz-se que, ‘violado o direito, nasce para o 

titular a pretensão’. No rigor da lógica, não é exato supor que a violação efetiva do direito (a uma prestação) 

constitua pressuposto necessário do nascimento da pretensão. Se esta consiste na exigência de que alguém 

realize a prestação, duas hipóteses, na verdade, são concebíveis: uma é a de que aquele que exige realmente 

faça jus à prestação, mas há outra: a de que se esteja exigindo sem razão – ou porque o direito inexista, ou 

porque não haja sofrido violação, ou ainda porque a prestação, por tal ou qual motivo, não seja exigível. Afinal 

de contas, há pretensões fundadas e pretensões infundadas. Mas compreende-se que o legislador se haja 

expressado como se expressou: a regra tem como pressuposto a existência de fundamento para a pretensão, e 

assim há de ser entendida” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo Código Civil e o direito processual. 

In: Temas de direito processual: nona série. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 8). O autor reconhecia, contudo, que 

o Código Civil de 2002 adotou a concepção de pretensão como poder de exigir – isto é, como poder de 

constrangimento, na forma aqui defendida. Confira-se: “Vamos, pois, à análise do art. 189, começando pela 

primeira parte, que visa a indicar a origem da pretensão. ‘Violado o direito’ – diz-se aí –, ‘nasce para o titular 

a pretensão’. Facilmente se percebe que o texto pressupõe duas coisas: (a) que exista um direito; e (b) que esse 

direito haja sido violado. A impressão que desde logo se colhe é a de que a lei aderiu à concepção da pretensão 

como poder de exigir, não como pura exigência. Com efeito: a existência do direito e a ocorrência da violação 

afiguram-se necessárias para que alguém possa exigir (legitimamente) uma pretensão de outrem. Não o serão, 

entretanto, para que alguém de fato exija a prestação. Na perspectiva do novo Código Civil, só mereceria o 

nome de pretensão a pretensão fundada, aquela que se baseie num genuíno poder de exigir. Concebida a 

pretensão como exigência, as coisas mudam de figura. Se alguém exige a prestação sem ter direito, ou sem que 

o direito haja sido violado (e portanto sem poder de exigir), existirá uma pretensão, embora infundada. Da 

posição que se adote depende a valoração que se fará do art. 189. O juízo de valor inevitavelmente variará 

conforme se prefira o critério subjetivo (pretensão = poder de exigir) ou o critério objetivo (pretensão = 

exigência). À vista de seu teor, repita-se, a disposição parece mais compatível com o primeiro do que com o 

segundo” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Notas sobre pretensão e prescrição no sistema do novo Código 

Civil brasileiro. Revista Trimestral de Direito Civil, v. 11, p. 67-78, jul./set. 2002. pp. 70-71). 
232 DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos do processo civil 

moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 344-345. 
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nossa visão. A segunda, por sua vez, retrataria “conceito exclusivamente processual, que se 

manifesta num ato judicial de exigência de um direito, que não leva em conta se o direito 

afirmado realmente existe ou não”.233 É nesse segundo sentido que Cândido Rangel 

Dinamarco se utiliza do termo. 

 Para evitar confusões terminológicas, propomos o emprego dos vocábulos da 

seguinte maneira: pretensão (material), segundo a teoria dualista da obrigação, corresponde 

ao poder de constrangimento de que é titular o sujeito ativo da relação de compromisso – ou 

seja, consiste no efetivo poder de exigir, não se cogitando de pretensão infundada, porque 

nesse caso simplesmente não haveria pretensão –; exigência (ou aspiração, geralmente 

apelidada de pretensão processual), a seu turno, diz respeito à busca por tutela jurisdicional 

relativamente a um bem da vida, sem vinculação necessária com o direito material.234 

 Com isso não pretendemos refutar as ideias apresentadas por Cândido Rangel 

Dinamarco sobre o assunto, mas apenas sugerir que, em vez de pretensão, seja utilizado o 

termo exigência (ou aspiração) para denominar o fenômeno estudado – já que pretensão 

possui definição própria, no plano do direito material.235 A exigência (ou aspiração), assim, 

 
233 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. pp. 250-251. Em sentido semelhante, expunha Alfredo Buzaid: “O objeto do 

processo é, assim, a Rechtsschutzanspruch, isto é, a pretensão de tutela jurídica. Esta pretensão de tutela jurídica 

não é uma função do direito subjetivo, pois não está condicionada por ele. O interesse à tutela jurídica e a 

pretensão à tutela jurídica não existem somente onde há direito” (BUZAID, Alfredo. Da lide: estudo sobre o 

objeto litigioso. In: Estudos e pareceres de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 

95). 
234 José Manoel de Arruda Alvim Netto afirma que a “pretensão, no plano processual, é a afirmação de um 

direito” (ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2019. p. 185). 
235 É bom ressaltar ainda que a pretensão, como poder de constrangimento na relação de compromisso, diz 

respeito a determinada relação obrigacional e, por isso, em regra, será objeto de demanda condenatória. É 

justamente por essa razão que, historicamente, foram apresentadas objeções à “teoria da pretensão de direito 

material” – relativa ao objeto litigioso –, afirmando-se que nas demandas declaratórias e constitutivas “não há 

exigência de satisfação de uma prestação” (BUZAID, Alfredo. Da lide: estudo sobre o objeto litigioso. In: 

Estudos e pareceres de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 109) – o que consiste 

justamente no objetivo do poder de constrangimento. Nos dias de hoje, não se tem dúvidas de que uma relação 

obrigacional pode ser objeto de demanda declaratória, tendo em vista o disposto no art. 515, I, do CPC/2015 

(v. item 2 do Capítulo 4). No entanto, o caso não será sempre esse – bastando pensar na hipótese do art. 19, II, 

do CPC/2015. Por outro lado, a demanda constitutiva se funda em direito potestativo, não já em pretensão (no 

sentido de poder de constrangimento). Mais uma razão para que se evite o termo pretensão (ainda que 

processual), preferindo-se os vocábulos exigência ou aspiração – já que, do ponto de vista processual, a 

exigência (ou aspiração) é passível de ser veiculada por qualquer uma das modalidades de demanda, inclusive 

a constitutiva. 
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seria o objeto do processo (seu mérito), veiculado por meio da demanda. A demanda, quando 

inicial, se prestaria a apresentar determinada exigência ao juiz (ou ao árbitro), colocando o 

aparelhamento judiciário (ou arbitral) a exercer jurisdição e dando causa à formação do 

processo.236 José Carlos Barbosa Moreira define, assim, demanda como o “ato pelo qual 

alguém pede ao Estado a prestação de atividade jurisdicional”.237 

 Dessa proposição se extrai que de uma mesma pretensão (material) poderiam decorrer 

diversas exigências ou aspirações a serem submetidas ao juiz, por meio de demandas 

específicas – tendo por objetivo provimentos jurisdicionais distintos. Nessa direção, embora 

defendendo conceito próprio de pretensão, Paulo Henrique dos Santos Lucon destaca a 

possibilidade de haver uma “relação entre demandas diversas proposta com base em uma 

única situação jurídica de direito material”.238 Não poderia ser diferente: a rigor, sequer se 

faz necessária a existência de uma pretensão (no plano material) para que sejam formuladas 

exigências ou apresentadas aspirações ao juiz. Daí porque o direito de demandar é 

incondicionado, já que não depende de eventual relação de direito material.239 

 Há, assim, nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, uma “escalada de 

situações”.240 O direito de ação, como “poder de exigir a realização do processo destinado a 

produzir um provimento jurisdicional”,241 cuja existência e exercício dependeriam do 

 
236 Nesse sentido, embora se referindo a pretensão: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 134. Na mesma linha: SICA, Heitor Vitor 

Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 

2011. p. 85. 
237 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

p. 11. 
238 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 51. 
239 “O direito de demandar é incondicionado. Por mais inadmissível que seja o julgamento do mérito 

(julgamento da pretensão trazida) e por isso o processo deva ser extinto desde logo, a nenhum juiz é permitido 

deixar de apreciar a demanda, devendo fazê-lo ainda que seja para indeferir a petição inicial (art. 330). O 

primeiro e mais amplo dos efeitos da demanda, que é o de formar o processo, já estará então produzido pela 

simples apresentação da petição inicial” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 

Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 134). 
240 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 134. 
241 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 244. Em sentido análogo, para Cassio Scarpinella Bueno, “a ação é o direito de o jurisdicionado exigir 

do Estado não só a prestação da tutela jurisdicional, mas também a regularidade de toda a atividade jurisdicional, 

isto é, a tutela jurisdicional prestada em ‘processo devido’, participando da sua formação e seu 

desenvolvimento, do início ao fim” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual 

civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 
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preenchimento das respectivas condições; a demanda, consistente no ato de apresentar ao 

juiz uma exigência ou uma aspiração qualquer (segundo Cândido Rangel Dinamarco, 

pretensão) – sendo esta a acepção formal de demanda, vez que, em sua acepção substancial, 

a demanda retrataria a exigência mesma, apresentada ao juiz –;242 e o direito de demandar, 

isto é, o direito de que a demanda seja apreciada pelo juiz. Demandar equivaleria a pedir, de 

modo que demanda pode em alguns casos ser utilizada como sinônimo de pedido – não do 

petitum (pedido), que seria o objeto da exigência,243 mas do ato de pedir.244-245 

 
2018. v. 1, p. 277). O autor critica o uso do vocábulo poder para designar o direito de ação: BUENO, Cassio 

Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral 

do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 274-275. 
242 Também nessa linha: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2018. p. 43. 
243 Vale notar que Cândido Rangel Dinamarco defende que o pedido é também o verdadeiro objeto do processo: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos do processo civil 

moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 344-348. Com efeito, o autor acolhe o entendimento 

sustentado por Enrico Tullio Liebman, segundo o qual “o pedido do autor é o objeto do processo. É ele 

manifestação da vontade dirigida à autoridade judiciária requerendo desta uma atividade de determinado 

conteúdo. Todo o desenvolvimento do processo consiste em dar a tal pedido o devido seguimento, de 

conformidade com a lei, e o órgão público se desincumbe de sua função ao proferir os atos com que atende ao 

mencionado pedido” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: 

Bestbook, 2001. p. 100). Em sentido contrário, entendendo que a causa de pedir também é determinante para a 

correta fixação do objeto litigioso: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. 

Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. pp. 51 e 56; SANCHES, Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do 

processo. AJURIS, ano 6, v. 16, p. 133-156, jul. 1979. p. 153. 
244 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 130. É ver-se ainda: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Sobre pressupostos processuais. In: Temas 

de direito processual: quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 86; SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito 

de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 85; VIEIRA, 

Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento e temas 

polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 97. 
245 Cândido Rangel Dinamarco também diferencia o vocábulo demanda de petição inicial, sendo esta última, 

segundo ele, mera representação física do ato de demanda inicial (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 

de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 128-129). José Carlos Barbosa Moreira 

define a petição inicial como o “instrumento da demanda”, “em que o autor formula por escrito o pedido” 

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

p. 11). V. tb.: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 

2018. p. 44; SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a 

posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 84. Ademais, segundo Cândido Rangel Dinamarco, não se confundem 

demanda e causa, a qual designaria o próprio conflito posto em juízo. Ao passo que a exigência (pretensão, na 

definição de Cândido Rangel Dinamarco) seria própria do sujeito que aspira o bem, “a causa tem por sujeitos 

o titular dessa pretensão e também aquele à custa do qual ele quer que sua pretensão seja satisfeita. Causa é o 

conflito que os envolve e que será afinal objeto de uma definição a ser dada pelo juiz” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 130). Quando a 

demanda é proposta, nasceria a causa entre os sujeitos, que poderia ser compreendida como sinônimo de lide 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 131). Esses conceitos não se confundem com processo. Para as três acepções do vocábulo processo, 
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 A demanda é caracterizada, em regra, por três elementos: (i) partes; (ii) pedido; e (iii) 

causa de pedir. Fala-se em teoria das três identidades (tria eadem),246-247 refletida no art. 337, 

§ 2º, do CPC/2015.248  

 De acordo com Cândido Rangel Dinamarco, “a condição de parte na demanda é 

determinada exclusivamente pelo fato objetivo de o sujeito comparecer pedindo, sendo 

portanto autor; ou de nela figurar como aquele em face do qual o autor pede uma providência 

jurisdicional, sendo portanto réu”.249 Por sua vez, o pedido seria caracterizado pela “espécie 

de provimento jurisdicional pretendido do juiz” e pelo “bem da vida” a ser outorgado ao 

 
remeta-se a: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, pp. 23-28. V. ainda: DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução 

ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, pp. 

32-35. 
246 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. pp. 183-184. V. tb.: ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro: parte geral: fundamentos e distribuição 

de conflitos. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 1, pp. 669-701. 
247 “Os elementos da ação são os seguintes: (i) partes (o autor, que pede a tutela jurisdicional, e o réu, em face 

de quem tal tutela é pedida); (ii) pedido (que corresponde ao bem da vida pretendido pelo autor, geralmente 

denominado de pedido mediato, e à providência jurisdicional apta a outorgá-lo, usualmente chamado de pedido 

imediato) e (iii) causa de pedir (que corresponde às razões de fato e de direito que embasam o pedido, 

usualmente denominadas, respectivamente, de causa de pedir remota e causa de pedir próxima). Mais que 

elementos da ação, prezado leitor, vale a pena rotular esta categoria de elementos da demanda ou, até mesmo, 

da postulação, o que permite visualizar, a contento, quais os elementos que, concretamente, são empregados 

pelo autor no exercício de seu direito de ação em face do Estado-juiz” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual 

de direito processual civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 76). Para Cândido Rangel Dinamarco, “na 

realidade são seis os elementos constitutivos e identificadores da demanda, porque cada um dos elementos 

tradicionalmente indicados pela doutrina se desdobra em dois” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 

de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 137). Nessa esteira, defende o autor: 

“Cada uma das incontáveis demandas propostas ou a propor em toda a superfície do planeta tem sua própria 

individualidade, determinada pelos elementos que a compõem e a distinguem das outras. Esses elementos são 

(a) o sujeito que a propõe, (b) aquele em relação ao qual a demanda é proposta, (c) os fatos que o autor alega 

para demonstrar seu alegado direito, (d) a proposta de enquadramento desses fatos em uma categoria jurídico-

material, (e) a postulação de um provimento jurisdicional de determinada natureza e (f) a especificação do 

concreto bem da vida pretendido. Os dois sujeitos são partes, os fundamentos de fato e de direito são causa de 

pedir, a postulação do provimento jurisdicional incidente sobre o bem da vida é pedido. Partes, causa de pedir 

e pedido, conforme especificados de modo concreto no ato de demandar e assim lançados na petição inicial, 

são os elementos constitutivos de cada demanda” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 136). Em sentido análogo, é ver-se: ALVIM 

NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 187; 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

p. 12. 
248 Art. 337, § 2º, do CPC/2015: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido”. 
249 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 140. Em sentido semelhante: BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil 

brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 3-11. 
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demandante mediante tal provimento.250 Por último, a causa de pedir corresponderia aos fatos 

alegados e aos fundamentos jurídicos do pedido.251 Retornaremos a esses conceitos adiante 

(item 3.2 deste Capítulo 2). 

 São muitas as utilidades decorrentes da delimitação dos elementos constitutivos da 

demanda em cada caso. A título meramente exemplificativo, lembre-se que o CPC/2015 

dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado 

conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte” (art. 141 

do CPC/2015) ou “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a 

parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492, 

caput, do CPC/2015).252 

 Apesar dessa definição mais restrita, Cândido Rangel Dinamarco não deixa de 

reconhecer maior amplitude ao vocábulo demanda – o qual poderia ser utilizado para 

abranger quaisquer requerimentos formulados no processo, por qualquer uma das partes, 

terceiros ou auxiliares da Justiça, que sob essa concepção poderiam ser tratados como 

 
250 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 142. 
251 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 151-152. 
252 Nessa esteira, veja-se a exposição de Cândido Rangel Dinamarco: “A indispensável definição dos elementos 

constitutivos da demanda em cada caso concreto tem muitas outras utilidades no sistema, a saber: a) concorre 

para definir a competência, quer quando determinada na Constituição ou na lei em razão da condição das 

pessoas, de seu domicílio, da natureza do direito ou do bem pretendido etc.; b) indica ao juiz quem é a pessoa 

a citar, não lhe sendo lícito mandar citar outra; c) serve de elemento para o controle de uma possível 

litispendência capaz de impedir o prosseguimento do processo e o julgamento do mérito (CPC, art. 485, inc. V, 

c/c art. 337, inc. VI e §§ 1º-3º – supra, nn. 475 ss.); d) possibilita o controle da existência de uma coisa julgada 

anterior (art. 485, inc. V, c/c art. 337, inc. VII e §§ 1º-3º); e) idem, quanto à conexidade ou continência em 

relação a outras causas e possível reunião de todas ou prorrogação da competência (arts. 54-58 – supra, nn. 365 

ss.); f) orienta a possibilidade de cumular pedidos (art. 327 – infra, nn. 549 ss.); g) permite identificar uma 

possível relação de prejudicialidade entre as questões postas na causa, inclusive para o fim de verificação da 

autoridade da coisa julgada sobre o pronunciamento incidental do juiz a propósito da questão prejudicial (art. 

503, § 1º – infra n. 551, etc.); h) influi na admissibilidade do litisconsórcio (art. 113, incs. II-III – infra, n. 654); 

i) define os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada que se fizer sobre a decisão a ser pronunciada sobre 

a demanda proposta (arts. 503 ss.) etc.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 

Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 154-155). V. tb.: CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa 

petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 28; SICA, Heitor Vitor Mendonça. O 

direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 257. 
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demandas incidentais.253-254 Ao mesmo tempo, defende que a demanda por excelência seria 

a inicial, havendo ainda outras demandas que receberiam tratamento jurídico análogo – 

citando como exemplo a demanda reconvencional.255 Heitor Vitor Mendonça Sica, a seu 

turno, se afasta dessa noção mais ampla de demanda. Segundo ele, “proposta a demanda, o 

direito de ação passaria a se desdobrar em um feixe de poderes exercitável ao longo do 

processo, sem que com isso se caracterizassem novas demandas”.256 Os requerimentos257 

posteriores, assim, diriam respeito a uma mesma demanda.258 

 

2.2. Cumulação de demandas 

 

 As hipóteses de cumulação de demandas são comumente divididas pela doutrina entre 

duas modalidades: (i) cúmulo objetivo de demandas, consistente na cumulação de pedidos 

ou de fundamentos; e (ii) cúmulo subjetivo de demandas, que ocorre quando a demanda é 

deduzida por dois ou mais sujeitos ou em face de dois ou mais sujeitos – isto é, o 

litisconsórcio.259 

 
253 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 158-159. 
254 Cândido Rangel Dinamarco também emprega o vocábulo pretensão (para nós, exigência) em sentido amplo, 

admitindo a existência de pretensões (exigências) referentes ao processo em si mesmo (por exemplo, pretensão 

ao acolhimento de determinada prova). Nessa direção: DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito 

em processo civil. In: Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 332. 
255 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 159. 
256 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 85. 
257 Vale destacar que, de acordo com Cândido Rangel Dinamarco, “requerer não é o mesmo que pedir (pede-

se a tutela jurisdicional e requerem-se medidas no curso do processo)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 138). 
258 “Aqui se incluem, exemplificativamente, os pedidos de produção de provas, a interposição de recursos e 

todos os atos atinentes à execução, que não trariam uma nova demanda, constituindo atos necessários a obter a 

tutela jurisdicional plena antes já requerida pela demanda proposta” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito 

de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 85). Ao 

mesmo tempo, Heitor Vitor Mendonça Sica defende que a defesa do réu constituiria demanda autônoma. Nessa 

direção, confira-se: SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo 

sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. pp. 205-280. 
259 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. pp. 22-23; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 191-192; MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1976. v. 2, pp. 55 e 63. 
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 Cândido Rangel Dinamarco assim classifica os casos de cúmulo objetivo de 

demandas:260 (i) cúmulo simples de pedidos – soma de dois ou vários pedidos, por meio da 

qual o demandante busca obter mais de um resultado –; (ii) cúmulo sucessivo de pedidos – 

também caracterizado pela soma de dois ou vários pedidos, mas no qual um dos pedidos é 

prejudicial ao outro, de modo que a improcedência do pedido prejudicial obsta a procedência 

do pedido prejudicado –;261 (iii) cúmulo alternativo de pedidos – reunião de dois ou mais 

pedidos, com a intenção de que apenas um deles seja acolhido, sem preferência –; (iv) cúmulo 

alternativo e eventual de pedidos – reunião de dois ou mais pedidos, com manifestação de 

preferência quanto ao acolhimento de um sobre os demais –;262 e (v) cúmulo de fundamentos 

 
260 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 192-202. 
261 A relação de prejudicialidade também pode se verificar nos casos de demandas principal e acessória. Explica 

Cândido Rangel Dinamarco que “a relação de acessoriedade entre demandas constitui em primeiro lugar 

projeção da existência, no plano do direito material, de direitos e obrigações principais e acessórios. É sempre 

único o contexto litigioso que se exterioriza em uma demanda relativa a coisas ou obrigações principais e em 

outra, relacionada com coisas ou obrigações acessórias. Acessórios, nos termos da lei civil e para a incidência 

do art. 61 do Código de Processo Civil, são os bens ‘cuja existência supõe a da principal’ (CC, art. 58). A essa 

conceituação liga-se a de demandas principais ou acessórias, sobre as quais se manifesta unicamente uma vez 

o Código de Processo Civil, no trato da competência (art. 61, supra, n. 398). Há também relação de 

acessoriedade ocasionada pelas distintas funções das medidas jurisdicionais, como no caso das demandas de 

medida urgente (cautelar ou antecipatória), que são acessórias à principal e só se admitem como meio de 

proporcionar apoio à efetividade do processo de conhecimento, executivo ou monitório (p. ex., uma produção 

antecipada de prova ou o arresto do bem que depois poderá vir a ser penhorado)” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 186-187). Segundo 

o autor, “sempre que a acessoriedade de uma demanda a outra seja projeção de análoga relação existente entre 

os direitos subjetivos no plano jurídico-material, no plano processual uma delas será prejudicial em referência 

à outra” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, p. 187). O mesmo não ocorre nos casos em que a demanda é acessória por fatores 

processuais. Nessa esteira: “Não há prejudicialidade entre a demanda de conhecimento, executiva ou monitória, 

e a cautelar ou antecipatória relacionada com uma delas. A possível improcedência da demanda principal ou a 

extinção da execução por força da impugnação ou dos embargos do executado não se projetará sobre o teor do 

julgamento da demanda cautelar em termos de preceito a ser observado – e que o juiz integraria na sentença em 

vez de voltar a pronunciar-se sobre a correspondente questão. Essa será pois uma matéria preliminar e não 

prejudicial, simplesmente porque impedirá o julgamento sobre o pedido cautelar, o qual não virá a ser proferido 

em razão da perda de objeto ou superveniência de sua total inutilidade (carência de ação por falta de interesse 

de agir)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, pp. 187-188). 
262 Ao referir-se à cumulação de pedidos, ainda na vigência do CPC/1973, José Frederico Marques diferenciava 

cumulação própria da imprópria. É ver-se: “Cumulação própria é aquela onde os pedidos se acumulam por 

adição ou contraste; e imprópria, quando os pedidos não se acrescentam uns aos outros, e sim se apresentam 

como alternativos ou supletivos (Cód. Proc. Civ., arts. 288 e 289). Há dois pedidos apenas aparentemente, 

porque, ao final, se procedente a ação, só um será atendido. Mas para julgar improcedente a demanda, o juiz 

decidirá sobre os dois pedidos, com dupla decisão declaratória; e quando acolhe o pedido subsidiário, duas 

também são as decisões: uma rejeitando o pedido principal, e outra pronunciando-se pela procedência do pedido 
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– que ocorre quando o petitum se baseia em dois ou mais fundamentos, alargando as 

possibilidades de julgamento.263 Por outro lado, destaca que os casos de cúmulo subjetivo de 

demandas – litisconsórcio – geralmente implicam também cúmulo objetivo.264 Segundo o 

autor, os casos de cúmulo puramente subjetivo retratariam situações de litisconsórcio 

unitário.265 

 Recorde-se que, para Cândido Rangel Dinamarco, o objeto do processo 

corresponderia à exigência (ou aspiração) trazida pelo demandante ao juiz (pretensão, 

segundo ele, termo que preferimos não empregar para essa finalidade, como exposto 

anteriormente – item 2.1 deste Capítulo 2). A demanda em sentido substancial equivaleria a 

tal exigência, ao passo que, em sentido formal, retrataria apenas o veículo por meio do qual 

a aspiração do demandante é apresentada. O objeto do processo também poderia ser 

chamado, simplesmente, de mérito.266 

 
subsidiário” (MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. 

v. 2, p. 56). Nessa direção, comentando o CPC/2015: ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual 

civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. pp. 189-190. 
263 José Frederico Marques se referia ao cúmulo de fundamentos como sinônimo de “cumulação de ações, de 

concurso próprio de ações”. É ver-se: MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 1976. v. 2, pp. 60-62. 
264 “O cúmulo de dois ou mais sujeitos no polo ativo da relação processual, ou no passivo ou em ambos é 

litisconsórcio (supra, n. 555 – infra, nn. 581 e 651). Como em todo cúmulo de demandas, o cúmulo subjetivo 

resolve-se na superação do esquema mínimo da demanda, fazendo-a mais complexa. Na grande maioria dos 

casos atrás, além de um cúmulo subjetivo reside também um objetivo, porque duas ou mais pessoas pedindo 

significa geralmente que cada uma delas quer para si o mesmo resultado pretendido pela outra (duas vítimas de 

um acidente pleiteando as indenizações a que dizem ter direito) – ou seja, cada qual está endereçando ao juiz 

uma pretensão própria. Do mesmo modo, pedir em face de duas ou várias pessoas significa que o demandante 

pretende um efeito jurídico perante cada uma delas – ele deduz uma pretensão em relação a cada um dos 

demandados” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, pp. 202-203). 
265 “Sendo incindível a situação jurídica versada na demanda, podem dois ou mais sujeitos pedir a tutela 

jurisdicional ou ser esta pedida em face de dois ou mais, mas a demanda é sempre uma só porque rigorosamente 

um só é o resultado pleiteado. Isso se dá (a) quando o Ministério Público promove a anulação do casamento 

(CC, art. 1.549), porque a procedência dessa demanda atingirá uma só relação jurídica matrimonial, embora 

dois sejam os sujeitos instalados nela e, portanto, dois os réus necessários (os cônjuges); b) quando dois ou mais 

cidadãos movem a ação popular, onde eles são litisconsortes ativos a pretender a anulação do mesmo ato da 

entidade estatal, etc. Diz-se unitário o litisconsórcio que se forma nos casos em que o objeto da demanda é 

incindível” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, p. 203). 
266 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 

v. 1, p. 442. 
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 José Manoel de Arruda Alvim Netto equipara o conceito de mérito às noções de 

lide267 e de objeto litigioso. Afirma, contudo, “ser o objeto do processo mais amplo que o 

objeto litigioso ou a lide”.268 Isso porque, segundo o autor, “o juiz, ao julgar, aprecia e decide 

todas as questões que se encontram no processo mas [...] somente sobre a solução respeitante 

ao objeto litigioso (lide) é que pesará a autoridade da coisa julgada material (arts. 502 e 503 

do CPC/2015)”.269 Não há, no entanto, incompatibilidade com as ideias de Cândido Rangel 

Dinamarco, que se utiliza da expressão objeto do processo para designar aquilo que José 

Manoel de Arruda Alvim Netto apelida de objeto litigioso.270 Ao mesmo tempo, Cândido 

Rangel Dinamarco denomina de objeto do conhecimento do juiz o que José Manoel de Arruda 

Alvim Netto entende, de maneira mais ampla, como objeto do processo.271 

 José Manoel de Arruda Alvim Netto defende ainda que, nos casos de cumulação de 

pedidos ou reconvenção do réu, por exemplo, haverá dois ou mais objetos litigiosos – dois 

ou mais méritos, em princípio independentes um do outro.272 Em sentido semelhante, José 

Carlos Barbosa Moreira fazia alusão a um processo com “duplo objeto” na hipótese de 

 
267 Cândido Rangel Dinamarco evita falar em lide como sinônimo de objeto do processo. Segundo o autor, “nem 

sempre o processo e o exercício da jurisdição dependem da existência de uma lide”, cuja teoria não seria “de 

fácil aplicação aos conflitos regidos pelo direito público ou referentes a direitos indisponíveis” (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. v. 1, p. 443). V. 

tb.: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2019. v. 2, pp. 212-213. 
268 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. p. 183. 
269 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. p. 183. Em sentido semelhante: SANCHES, Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do processo. 

AJURIS, ano 6, v. 16, p. 133-156, jul. 1979. pp. 155-156.  
270 DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos do processo civil 

moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 304. 
271 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 209; DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos do 

processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 324-325. Confira-se ainda a opinião de 

Paulo Henrique dos Santos Lucon, que se utiliza das expressões objeto litigioso (de maneira mais restrita) e 

objeto da cognição do juiz (de modo mais amplo): LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre 

demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 47. V. tb.: DIDIER JR., Fredie. Comentários ao art. 504. 

In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 759-761. 
272 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. pp. 183 e 191. Essa concepção parece se adequar à etimologia da palavra mérito, que, como explica 

Cândido Rangel Dinamarco, “é a exigência que, através da demanda, uma pessoa apresenta ao juiz para exame” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos do processo civil 

moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 322). 
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cumulação de duas demandas.273 Heitor Vitor Mendonça Sica, por outro lado, sustenta que 

eventuais novas demandas – como aquelas passíveis de serem propostas pelo réu – 

provocariam apenas a ampliação do objeto litigioso.274 A ideia é a mesma defendida por 

Cândido Rangel Dinamarco.275 A diferença, mais uma vez, é apenas terminológica: todos 

esses autores reconhecem que o cúmulo de demandas ocorre mediante a formulação de 

exigências (ou aspirações) autônomas a serem apreciadas pelo juiz.  

 O cúmulo de demandas pode ser originário (inicial) ou ulterior (posterior ou 

superveniente). Originário quando realizado desde a petição inicial. Ulterior em todos os 

demais casos.276 Cândido Rangel Dinamarco cita os seguintes exemplos de cúmulo ulterior 

de demandas: (i) aditamento à inicial; (ii) reconvenção ou pedido contraposto; (iii) 

denunciação da lide; (iv) chamamento ao processo; e (v) intervenção litisconsorcial 

voluntária.277-278-279 Na vigência do CPC/1973, José Frederico Marques ia além, destacando 

 
273 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os limites objetivos da coisa julgada no sistema do novo Código de 

Processo Civil. In: Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 94. 
274 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. pp. 83, 86 e 87. 
275 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 219. 
276 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. v. 2, p. 56. 

V tb.: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ações cumuladas. Necessidade de julgamento explícito de todas. 

In: Temas de direito processual: segunda série. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 136. 
277 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 203-205 e 219. Ao mesmo tempo, o autor defende que a “a assistência, que também é modalidade de 

intervenção voluntária de terceiro, não alarga o pedido nem seus fundamentos” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 205). Destaca ainda 

a possibilidade de o juiz ampliar subjetivamente a relação processual nos casos de litisconsórcio necessário – o 

que se assemelharia a um cúmulo ulterior subjetivo, embora rigorosamente o juiz não formule demanda alguma. 

Confira-se: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, p. 206. 
278 Heitor Vitor Mendonça Sica sustentou, na vigência do CPC/1973, que o chamamento ao processo não 

caracteriza nova demanda, porque o réu não apresenta exigência contra quem quer que seja, apenas busca 

modificar a demanda proposta pelo autor. Para Heitor Vitor Mendonça Sica, a hipótese mais se assemelharia 

aos casos de nomeação à autoria e de litisconsórcio necessário. É ver-se: SICA, Heitor Vitor Mendonça. O 

direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 86. 

A seu turno, Cândido Rangel Dinamarco defende que, com o chamamento ao processo, “passa-se a um objeto 

dúplice, composto da pretensão do autor e também da pretensão do chamador ao reconhecimento da obrigação 

do chamado” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, p. 481). 
279 Também era comumente mencionada pela doutrina, na vigência do CPC/1973, a hipótese da demanda 

declaratória incidental. Sobre o assunto, remeta-se a: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os limites objetivos 

da coisa julgada no sistema do novo Código de Processo Civil. In: Temas de direito processual. São Paulo: 

Saraiva, 1977. pp. 94-96. 
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como hipótese de cumulação ulterior a reunião de processos.280 A nosso ver, melhor seria 

restringir a ideia de cumulação de demandas às hipóteses em que esta se verifica dentro do 

mesmo processo. Afinal, sempre será viável ajuizar novos processos para veicular demandas 

autônomas – e por isso que o tema das relações entre demandas assume tamanha importância. 

 

2.3. Incidente de desconsideração tem natureza de demanda 

 

 Acreditamos ser conveniente repisar alguns dos conceitos principais expostos 

anteriormente. 

 No plano do direito material, a obrigação pode ser analisada sob duas vertentes: a 

relação de dever e a relação de compromisso. Na relação de dever, cujo objeto é a prestação, 

tem-se o crédito no polo ativo e a dívida no polo passivo. Sob a ótica da relação de dever, o 

credor tem mera expectativa quanto ao cumprimento da prestação. Na relação de 

compromisso, ao revés, cujo objeto é a pessoa do devedor (ao menos nos casos de 

compromisso pessoal), encontra-se no polo ativo o poder de constrangimento (a pretensão), 

ao passo que o polo passivo é ocupado pela responsabilidade. 

 Há diversos meios para o exercício do poder de constrangimento, que permite ao 

credor atingir o devedor (geralmente, por meio de seu patrimônio) para a satisfação da 

prestação. Dentre esses meios, destaca-se o direito de ação, de caráter público (processual), 

mediante o qual o credor, desde que preenchidas determinadas condições e caso não haja 

outro óbice processual, pode exigir a manifestação jurisdicional sobre determinada exigência 

(ou aspiração) por ele formulada. Havendo de fato poder de constrangimento (pretensão) no 

plano de direito material, o provimento jurisdicional deveria ser favorável ao credor – salvo 

equívoco no julgamento. 

 É cediço, contudo, que o direito de ação (de natureza processual) não se vincula ao 

direito material. Será exercido direito de ação ainda que o mérito seja julgado 

 
280 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. v. 2, pp. 

58-59. V. tb.: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 28ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010. p. 16. Em sentido contrário, já na vigência do CPC/2015, embora reconhecendo que o efeito de 

julgamento conjunto se produziria igualmente, após a reunião dos processos, confira-se: ALVIM NETTO, J. 

M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 189. 
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desfavoravelmente ao autor. Qualquer pessoa, mesmo que não seja titular de poder de 

constrangimento (pretensão), pode submeter uma exigência (ou aspiração) à apreciação 

judicial. A exigência, que traduz a simples busca por tutela jurisdicional – e, por isso mesmo, 

pode ser fundada ou infundada – tem caráter bifronte, vez que visa a um bem da vida e, 

também, a um provimento jurisdicional. 

 O veículo para que tal exigência seja submetida ao juiz é a demanda – em sentido 

formal, como ato processual que também pode representar o exercício do direito de ação. No 

sentido substancial, a demanda é a exigência mesma. Essa exigência, em acepção mais 

restrita, assume o papel de objeto do processo (ou objeto litigioso), o qual também pode ser 

denominado de mérito. O objeto do processo não se confunde com o objeto do conhecimento 

do juiz (ou objeto da cognição do juiz), este último muito mais amplo, que abrange todas as 

questões281 suscitadas durante o trâmite processual. 

 Em acepção mais extensa, o termo exigência não corresponderia necessariamente ao 

mérito do processo, mas abrangeria qualquer requerimento formulado em seu curso – por 

exemplo, um pedido de produção de prova ou a interposição de um recurso. Os respectivos 

meios para a apresentação dessas aspirações seriam também demandas (incidentais), sob essa 

ótica. Ater-nos-emos, contudo, à definição de exigência em sentido estrito. Por consequência, 

também em sentido estrito será empregado vocábulo demanda. 

 A demanda é definida, no caso concreto, por três elementos: (i) partes; (ii) causa de 

pedir; e (iii) pedido. Tem-se o polo ativo e o polo passivo da demanda. A causa de pedir é 

formada pelos fatos e fundamentos jurídicos. O pedido diz respeito a um bem da vida e a um 

tipo de provimento jurisdicional. Esses conceitos ainda serão abordados em maior detalhe 

(item 3.2 deste Capítulo 2). 

 É possível que demandas sejam cumuladas. Isso ocorre quando mais de uma 

exigência é formulada no mesmo processo. Embora se costume falar em cúmulo objetivo (de 

pedidos ou de fundamentos) e cúmulo subjetivo, verifica-se que apenas no primeiro caso é 

que haverá de fato multiplicidade de exigências. De outra parte, no caso de cúmulo 

 
281 Segundo Heitor Vitor Mendonça Sica, “o conceito de questão acaba por se resumir a um ponto sobre o qual 

o juiz deverá decidir, valendo-se de seu raciocínio lógico e do seu poder de livre convencimento, e com o dever 

de apresentar motivação” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2008. p. 190). 
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puramente subjetivo – em que não há cúmulo objetivo –, apenas uma aspiração é veiculada 

– ou seja, está presente uma única demanda. Trata-se da hipótese de litisconsórcio unitário. 

Em regra, no entanto, o cúmulo subjetivo implica igualmente cúmulo objetivo – de modo 

que, em razão deste último, restaria caracterizada a cumulação de demandas. 

 Como o objeto do processo (mérito) corresponde à exigência apresentada ao juiz por 

meio da demanda, naturalmente eventual cumulação de demandas amplia o objeto litigioso 

– havendo quem se refira a diversos méritos em um mesmo processo. A nosso ver, não há 

diferença entre falar em objeto litigioso (mérito) ou objetos litigiosos (méritos). O que 

importa é reconhecer que a amplitude do objeto do processo varia de acordo com o número 

de exigências propostas perante o magistrado. 

 Ao pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, a parte formula demanda. 

Trata-se de exigência autônoma submetida ao juiz, sendo possível, por isso mesmo, 

identificar em tal ato os três elementos definidores da demanda, distintos daqueles que 

caracterizam a demanda à qual eventualmente se encontre cumulada. 

 Nessa direção, por meio do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o 

demandante pretende obter provimento jurisdicional – a decisão de decretação da 

desconsideração, cuja natureza teremos a oportunidade de abordar mais adiante (item 2 do 

Capítulo 4) – relativamente a bem da vida – visando à ineficácia da separação patrimonial 

havida entre pessoa jurídica e sócio –, formando assim o petitum (art. 133, caput, do 

CPC/2015).282 Da mesma forma, deverá o demandante expor fatos e fundamentos jurídicos 

que justifiquem o pedido – causa de pedir (art. 134, § 4º, do CPC/2015). Tal pleito, ainda, é 

formulado por uma pessoa (ou mais) em face de outras, que deverão ser citadas para integrar 

a relação jurídica processual (art. 135, do CPC/2015)283 – são as partes.284 

 Ademais, não se pode dizer que o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica estaria incluído em eventual demanda já apresentada anteriormente – destinada, por 

 
282 Art. 133, caput, do CPC/2015: “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a 

pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. 
283 Art. 135 do CPC/2015: “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se 

e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”. 
284 Em sentido semelhante: VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo 

CPC – natureza, procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 102-103. 
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exemplo, à cobrança de determinado crédito. Em geral, afirma-se que estariam abrangidos 

por qualquer demanda proposta os atos tendentes à tutela jurisdicional plena, compreendida 

como a “efetiva satisfação do direito material no plano real de modo efetivo”.285 Esse 

argumento, que em nosso sentir é correto,286 poderia ser utilizado para nos afastarmos de um 

conceito mais amplo de demanda, segundo o qual qualquer requerimento apresentado ao 

longo do processo teria tal natureza.287 No entanto, não se presta a descaracterizar o pleito de 

desconsideração como demanda.  

 O pedido de desconsideração veicula aspiração autônoma, do ponto de vista 

processual, em relação a eventual exigência já proposta anteriormente perante o potencial 

devedor principal. Imagine-se o caso de uma demanda de conhecimento proposta em face da 

pessoa jurídica, potencial devedora principal, tendo por objetivo a sua condenação ao 

cumprimento de determinada prestação. Ao formular pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, o autor apresenta exigência para obter provimento jurisdicional novo 

e relativo a bem da vida diverso – decretação da desconsideração, para tornar inoponível a 

separação patrimonial entre pessoa jurídica e sócio –, com base em fundamentos próprios, 

trazendo ao processo parte que ainda não o integrava, para que seja submetida aos efeitos do 

provimento pretendido.288 

 
285 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 38. 
286 Muito embora deva ser interpretado de maneira consentânea com os demais valores em jogo, notadamente 

porque, como se sabe, a tutela jurisdicional está restrita aos limites da demanda proposta, não se podendo 

admitir a adoção de toda e qualquer medida, sem restrições, sob o argumento de que a tutela jurisdicional 

deveria prover “efetiva satisfação do direito material no plano real de modo efetivo”. 
287 Como faz Heitor Vitor Mendonça Sica. Confira-se: SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no 

processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 85. V. tb.: VIEIRA, 

Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento e temas 

polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 99. 
288 O reconhecimento de que o pleito de desconsideração traduz demanda nos parece, portanto, tão ou mais 

evidente do que outras hipóteses compreendidas como tal pela doutrina – por ex., a reconvenção e a demanda 

declaratória incidental. Sobre o assunto, comentando o CPC/1973, remeta-se a: BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. Os limites objetivos da coisa julgada no sistema do novo Código de Processo Civil. In: Temas de direito 

processual. São Paulo: Saraiva, 1977. pp. 94-96. Note-se ainda que, desde a vigência do CPC/1973, Sidnei 

Agostinho Beneti já caracterizava o pleito de desconsideração como exemplo de cumulação de pedidos (ao 

menos quando formulado no processo de conhecimento): BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da 

sociedade e legitimidade ad causam: esboço de sistematização. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim (Org.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins). São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. pp. 1.017-1.018. Semelhantemente, Rodrigo Mazzei sustentava que 

eventual pleito de desconsideração na fase executiva implicaria nova demanda, de natureza incidental: 
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 Também sob o ponto de vista do direito material, como se viu (item 5.2.5 do Capítulo 

1), há autonomia entre a relação que viabiliza a desconsideração e a relação creditícia, muito 

embora a segunda possa se beneficiar da primeira. 

 A reforçar a natureza de demanda do ato judicial que apresenta a exigência de 

desconsideração ao juiz, veja-se que o Código de Processo Civil autoriza sua formulação na 

petição inicial (art. 134, § 2º, do CPC/2015).289 Ao mesmo tempo, não há qualquer menção 

quanto à necessidade de que a demanda de desconsideração seja cumulada com outra. 

 Com efeito, afigura-se possível pleitear a desconsideração por meio de demanda 

autônoma, sem qualquer cumulação.290 Por outro lado, já havendo demanda proposta, 

eventual pedido de desconsideração caracterizará demanda incidental – com cúmulo 

(objetivo e, em regra, também subjetivo)291 ulterior de demandas e ampliação do objeto do 

processo.292  

 
MAZZEI, Rodrigo. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa 

do Consumidor e no Projeto do “novo” Código de Processo Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (Org.). 

Direito processual empresarial: estudos em homenagem ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012. pp. 771-772. 
289 Art. 134, § 2º, do CPC/2015: “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade 

jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. 
290 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, p. 527; YARSHELL, Flávio Luiz. 

Comentários ao art. 133. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo 

Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 232. 
291 Diz-se em regra porque o sócio pode já ser responsável, embora limitadamente – por ter prestado fiança 

parcial, por exemplo. Nesse caso, a desconsideração seria útil para permitir que os bens do sócio sejam atingidos 

até o limite da responsabilidade do devedor principal – mas não haveria cúmulo subjetivo, caso o sócio já seja 

parte do processo. 
292 Nessa direção: CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do 

Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. pp. 235-236; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, p. 527; LUCON, Paulo 

Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 51; VIEIRA, Christian 

Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento e temas polêmicos. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 105; WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de 

Processo Civil: teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, pp. 374-375. Em 

sentido contrário, indicando não haver alteração do objeto litigioso, embora reconheça se tratar o pleito de 

desconsideração de demanda incidental: ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 133. In: 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 437. Ainda, concordando com a natureza de 

demanda do incidente de desconsideração, apesar de não se referir à ampliação do objeto litigioso: ARAÚJO, 

Fábio Caldas de. Curso de processo civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. t. 1, p. 615. 
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 Pense-se no caso de pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado 

quando já em curso execução de título extrajudicial em face da pessoa jurídica, devedora 

principal. O objeto do processo (seu mérito) consiste na exigência proposta pelo exequente, 

por meio da demanda, visando à tutela jurisdicional executiva em face da devedora 

principal.293 Esse exequente, por meio de nova demanda, buscará a desconsideração da 

personalidade jurídica (clássica) para atingir um sócio. A tutela jurisdicional pretendida é 

outra, de natureza cognitiva,294 implicando cúmulo objetivo e subjetivo de demandas. Essa 

possibilidade – de que o pedido de desconsideração seja apresentado na execução – acaba 

por confirmar a natureza de demanda (autônoma) do pleito de desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 

2.4. Incidente processual ou processo incidente? 

 

 É comum a associação feita em doutrina entre a natureza de demanda do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica e o conceito de processo incidente. Christian 

Garcia Vieira, por exemplo, aborda primeiramente as noções de incidente e processo 

incidente para, somente após, concluir pela caracterização do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica como processo incidente e demanda incidental.295 

 Cândido Rangel Dinamarco define os incidentes como “procedimentos menores, 

anexos e paralelos ao principal e dele dependentes”.296 Similarmente, José Frederico 

 
293 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 4, pp. 44-45 e 735. Em sentido análogo: OLIVEIRA NETO, Olavo de. A defesa do executado e dos terceiros 

na execução forçada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. pp. 74-78. 
294 Cândido Rangel Dinamarco bem diferencia as tutelas jurisdicionais de natureza cognitiva e executiva: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 142-143. Ainda, reconhecendo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica assuma 

natureza cognitiva, é ver-se: ALVIM, Eduardo Arruda et al. Desconsideração da personalidade jurídica e o 

CPC/2015. In: FACHIN, Luiz Edson et al. O moderno direito empresarial no século XXI: estudos em 

homenagem ao centenário de Rubens Requião. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2018. p. 147. 
295 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 81-107, 142-143 e 179. 
296 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 542. 

 



107 

 

Marques sustentava que “incidente propriamente dito é aquele que se forma, com 

procedimento próprio descrito na lei processual, como questão acessória do processo”.297 

 Já o processo incidente, segundo Cândido Rangel Dinamarco, seria “um processo 

novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado 

a exercer alguma influência sobre ele”.298 Essa seria a principal diferença entre os incidentes 

e os processos incidentes, especialmente porque os da primeira ordem “fazem parte do 

processo em que são suscitados e o ato que os julga é decisão interlocutória e não sentença, 

porque não põe fim a processo algum”.299 

 Na vigência do CPC/1973, Cândido Rangel Dinamarco citava a reconvenção, o 

incidente de falsidade e a demanda declaratória incidental como exemplos de incidentes (não 

já de processos incidentes), muito embora reconhecesse que nessas situações também havia 

efetivo exercício do direito de ação – e, por conseguinte, demanda, com decisão sobre o 

meritum causae.300 A reconvenção, por exemplo, que reconhecidamente não configura 

processo incidente, ainda assim mantém sua independência com relação à demanda principal 

 
297 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1979. v. 3, p. 49. 
298 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 543. 
299 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 544. Confira-se ainda: “Como todo processo, principia por iniciativa da parte (demanda) e é regido pelo 

procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento 

preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 203, 

§1º, c/c art. 487) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte. Esses processos 

são adjetivados de incidentes (processos incidentes) justamente porque os efeitos do que neles se decidir 

incidirão sobre o outro; mas são autênticos processos, com vida e objeto próprios, sendo suscetível de obter 

coisa julgada a sentença que lhes julgar o mérito. São exemplos de processos incidentes os embargos à 

execução, que podem conduzir à extinção do processo executivo, redução de seu objeto etc.; os embargos de 

terceiro, que podem deixar a execução desprovida do bem inicialmente posto sob constrição judicial, etc.” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 543). 
300 “Ainda quando a impugnação fosse mero incidente do processo e não um processo incidente, isso não 

descaracteriza o exercício de uma ação pelo impugnante. Também a reconvenção, o incidente de falsidade, a 

ação declaratória incidental etc. não dão origem a processo mas são unanimemente considerados como modos 

de exercício da ação” (DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: 

Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 330). Também 

reconhecendo haver exercício de direito de ação na reconvenção e na demanda declaratória incidental, embora 

sem adentrar especificamente na discussão sobre os conceitos de incidente e processo incidente, é ver-se: 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os limites objetivos da coisa julgada no sistema do novo Código de 

Processo Civil. In: Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1977. pp. 91 e 94-95. 
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(v. art. 343, § 2º, do CPC/2015).301-302 Do mesmo modo, já na vigência do CPC/2015, o autor 

segue atribuindo o caráter de demanda a diversas das modalidades de intervenção de 

terceiros, como por exemplo a denunciação da lide, sem fazer alusão ao conceito de processo 

incidente para caracterizá-las,303 embora destaque que os “modos procedimentais específicos 

para a admissão do terceiro como parte no processo [...] caracterizam-se como incidentes 

processuais”.304  

 Se comparado aos exemplos mais comumente citados de processos incidentes – como 

os embargos à execução e os embargos de terceiro –,305 assim como de incidentes que 

veiculam demandas – como a reconvenção, a denunciação da lide e a declaratória de falsidade 

documental –, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica mais se assemelha à 

segunda categoria – isto é, de incidentes que veiculam demandas. Na primeira espécie, uma 

relação processual é efetivamente originada do zero, não se tratando de nova demanda dentro 

do mesmo processo.306 Na segunda, já há relação processual, no âmbito da qual se propõe 

demanda nova, inclusive com a possibilidade de integração de parte que não participava 

 
301 Art. 343, § 2º, do CPC/2015: “A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame 

de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção”. 
302 Sobre a autonomia entre demanda inicial e reconvenção, remeta-se a: BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. 

Reconvenção no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009. pp. 242-246. Tal característica era reconhecida desde 

a vigência do CPC/1939: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Reconvenção. In: Direito Processual Civil: 

Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. pp. 126-127. 
303 Sobre a denunciação da lide, confira-se: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 

Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 462. 
304 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 437. 
305 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 543. Ainda nessa linha, comentando o regime dos embargos previamente às reformas processuais de 

2005 e 2006, merece destaque: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. 20ª ed. São Paulo: 

LEUD, 2000. pp. 393-395 e 418. Recentemente, Cândido Rangel Dinamarco passou a sustentar que os 

embargos à execução consistiriam em fase do processo, não já em processo incidente: DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 4, pp. 727-731. 
306 Em sentido semelhante, referindo-se aos embargos à execução como processo incidente, confira-se: 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Bestbook, 2001. p. 91. V. ainda: “Pode, às vezes, 

a questão incidental ser objeto não só de um procedimento, mas de um processo incidental. A distinção entre 

as duas hipóteses deve levar em conta os conceitos de processo e de procedimento. O processo, para sua 

configuração, exige não apenas uma nova fattispecie complexa de formação sucessiva, caracterizadora do 

procedimento, mas também a existência de outra relação jurídica processual” (FERNANDES, Antonio 

Scarance. Incidente processual: questão incidental, procedimento incidental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991. p. 92). O autor, no entanto, reduz (indevidamente, a nosso ver) relação processual a exigência (ou objeto 

litigioso), sem considerar que diversas exigências podem ser veiculadas no âmbito de um mesmo processo. 
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daquela relação – mediante citação, como por exemplo na denunciação da lide (art. 126 do 

CPC/2015).307-308 

 Nessa direção, Cândido Rangel Dinamarco admite que o procedimento estabelecido 

pelo CPC/2015 para a desconsideração da personalidade jurídica retrata incidente.309 

Também Cassio Scarpinella Bueno entende que o incidente de desconsideração não 

caracteriza processo incidente, reconhecendo, contudo, o seu caráter de demanda incidental 

e afirmando que este configuraria “mais um caso, dentre tantos outros, em que há cumulação, 

ainda que sucessiva, de postulações em um mesmo processo”.310 Já Roberta Dias Tarpinian 

de Castro afirma estar-se diante de processo incidente, embora associando o conceito à 

natureza de demanda do incidente de desconsideração, assim como faz Christian Garcia 

Vieira.311 

 Em sentido diverso, Daniel Amorim Assumpção Neves sustenta tratar-se o incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica de “incidente processual e não de ação 

autônoma”.312 Os conceitos, como se viu, não são excludentes e o autor parece misturar as 

 
307 Art. 126 do CPC/2015: “A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for 

autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 

131”. 
308 O fato de o trâmite procedimental se dar em autos apartados não é determinante para diferenciar incidentes 

de processos incidentes. Afinal, há simples incidentes que se processam em autos apartados, como ocorre com 

o incidente de suspeição ou impedimento (art. 146, § 1º, do CPC/2015). No mesmo sentido: DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 545. 
309 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 544. 
310 BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao art. 133. In: BUENO, Cassio Scarpinella (Org.). Comentários 

ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 1, p. 571. No mesmo sentido, confira-se: 

BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 136. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). Comentários ao 

Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, p. 265. Na vigência do CPC/1973, 

Cândido Rangel Dinamarco já defendia a necessidade de instauração de um incidente para a desconsideração 

da personalidade jurídica, quando requerida na fase de execução: DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e contraditório. In: Fundamentos do processo 

civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 547-549. Assim também se posicionava Cassio 

Scarpinella Bueno: BUENO, Cassio Scarpinella. Desconsideração da personalidade jurídica no Projeto de novo 

Código de Processo Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (Org.). Direito processual empresarial: estudos 

em homenagem ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. pp. 120-121. 
311 CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. p. 117. 
312 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 

2016. p. 216. Na mesma linha: FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. Comentários ao art. 
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noções de “ação incidental” e “processo autônomo”, com o que não podemos concordar. 

Curioso, ainda, que apesar de negar haver exercício de direito de ação no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, Daniel Amorim Assumpção Neves reconhece 

haver mérito a ser decidido, admitindo ainda o julgamento sem resolução do mérito no caso 

de haver alguma “imperfeição formal”.313 

 Os assuntos devem ser separados. Parece-nos inegável que o ato por meio do qual se 

postula ao juiz a desconsideração da personalidade jurídica caracteriza demanda. Ao assim 

fazer, o demandante exerce direito de ação – desde que também preenchidas suas condições. 

O juiz, ao decidir o pedido, julgará o mérito. É possível também que o mérito não seja 

apreciado, caso haja algum óbice processual para tanto.  

 Questão diversa consiste em atribuir ao incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica a qualificação de incidente processual ou de processo incidente. Aliás, 

a natureza de demanda que defendemos parece não ter relação direta com esse segundo ponto. 

Como exposto, há exemplos vários de meros incidentes que veiculam demanda. A nosso ver, 

o incidente de desconsideração não retrata processo incidente. Isso não significa dizer que 

não há demanda, mas apenas que não se cria relação processual nova. O que há é a 

apresentação de exigência autônoma ao juiz, em regra com a integração de nova parte, no 

âmbito de processo já em curso. Tem-se, pois, incidente simples, no qual se desenrola 

demanda própria visando à desconsideração. 

 

3. Análise da demanda de desconsideração 

 

 O reconhecimento de que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica 

traduz demanda tem consequências. Compreendido como demanda o ato por meio do qual 

se submete ao juiz o pedido de desconsideração, verifica-se que, com a sua propositura, o 

 
134. In: STRECK, Lenio Luiz et al. (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. pp. 211-212. 
313 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 

2016. p. 220. 
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demandante almeja exercer direito de ação. Devem estar presentes, pois, as condições para o 

exercício de tal direito – legitimidade e interesse de agir.314 

 Da mesma maneira, os limites da demanda proposta para a desconsideração da 

personalidade jurídica vincularão a atividade do juiz, como já se viu anteriormente (a teor, 

por exemplo, dos arts. 141 e 492 do CPC/2015).315 Plenamente aplicáveis, ainda, as regras 

atinentes às relações entre demandas, podendo-se cogitar de litispendência, conexão ou 

continência, por exemplo, entre uma demanda que veicule pedido de desconsideração e outra. 

 Abordaremos algumas dessas questões a seguir.  

 

3.1. Condições da ação relativas à demanda de desconsideração 

 

 Acreditamos que um bom ponto de partida para avaliarmos as condições para o 

exercício do direito de ação no que diz respeito à demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica consista no estudo da relação desta demanda para com eventual 

demanda em que se discuta(m) a(s) relação(ões) jurídica(s) obrigacional(is) que 

possivelmente se aproveitará(ão) da inoponibilidade da autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica, oriunda da desconsideração – haja ou não cumulação entre tais demandas. Ao fim e 

 
314 Não se desconhece a posição doutrinária no sentido de não haver mais razão para o uso do conceito de 

condição da ação. Nessa linha: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Será o fim da categoria condições da ação? 

Uma intromissão no debate travado entre Fredie Didier Jr. e Alexandre Freitas Câmara. Revista de Processo, 

v. 198, p. 227-236, ago. 2011; DIDIER JR., Fredie. Será o fim da categoria ‘condição da ação’? Um elogio ao 

projeto de novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, v. 197, p. 256-260, jul. 2011; DIDIER JR., 

Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, pp. 306-309. Em sentido contrário: CÂMARA, 

Alexandre Freitas. Será o fim da categoria ‘condição da ação’? Uma resposta a Fredie Didier Junior. Revista de 

Processo, v. 197, p. 261-269, jul. 2011; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 

Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 351-352; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de. 

Comentários ao art. 17. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: 

comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. pp. 120-122. Cassio 

Scarpinella Bueno, embora também entenda que “a dinâmica das antigas condições da ação é rigorosamente a 

mesma, [...], passa a se referir àquela temática como mínimo indispensável ao exercício do direito de ação” 

(BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual 

civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 286). A nosso ver, não 

há problema no emprego da expressão “condições da ação” para denominar a categoria em questão, que ainda 

guarda pertinência em nosso sistema processual. 
315 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. pp. 260-261. 
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ao cabo, trata-se da análise da relação entre a questão da desconsideração e a questão da 

existência de relação jurídica obrigacional entre a parte demandante e a pessoa jurídica (ou 

o sócio, na desconsideração inversa) – ou, mais especificamente, da questão da existência de 

um crédito de titularidade da primeira parte em face da segunda. Por essa razão, a 

investigação seria válida ainda que não se considere que o primeiro pleito (de 

desconsideração) assume natureza de demanda. Ao mesmo tempo, analisado o incidente de 

desconsideração como demanda, verifica-se que o tema dá luzes para a análise das condições 

para o exercício do direito de ação da parte que aspira a sua decretação. 

 Ao abordar o caso em que a desconsideração é requerida na petição inicial, Andre 

Vasconcelos Roque indica tratar-se “de hipótese de litisconsórcio originário, passivo, 

facultativo e sucessivo, pois, à semelhança da cumulação sucessiva de pedidos, o sócio ou a 

pessoa jurídica somente serão responsabilizados a título de desconsideração se o responsável 

originário também o for”.316 Segundo o autor, sendo o pedido de condenação do devedor 

principal julgado improcedente ou extinto sem resolução de mérito, “prejudicada estará a 

análise da desconsideração”.317 

 Como vimos no Capítulo 1, a desconsideração da personalidade jurídica implica a 

inoponibilidade da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Em função da decretação da 

desconsideração (clássica), a pessoa jurídica e o atingido não poderão opor, ao demandante 

beneficiado pela providência, a separação patrimonial havida entre eles, de modo que, do 

ponto de vista da parte favorecida, o patrimônio do atingido formará uma única massa 

patrimonial com o patrimônio da pessoa jurídica. Ao mesmo tempo, a parte alcançada pela 

desconsideração não integra eventual relação obrigacional havida entre credor e pessoa 

jurídica – mesmo após a desconsideração. No entanto, diante da desconsideração da 

personalidade jurídica, poderá o credor, por meio de eventual poder de constrangimento 

 
316 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 133. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 442. Em sentido semelhante, confira-se: MAZZEI, Rodrigo. Aspectos processuais da 

desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor e no Projeto do “novo” Código 

de Processo Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (Org.). Direito processual empresarial: estudos em 

homenagem ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. pp. 780-782. 
317 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 133. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 442. 
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detido em face da pessoa jurídica, alcançar o patrimônio do terceiro atingido – o qual, aos 

seus olhos, se confunde com o patrimônio da devedora. 

 À primeira vista, poderia não parecer descabida a afirmação de que eventual 

deferimento da desconsideração da personalidade jurídica dependeria da existência de um 

vínculo obrigacional. Afinal, não havendo poder de constrangimento (relação de 

compromisso), poder-se-ia argumentar pela inutilidade da inoponibilidade da autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica, relativamente ao desconsiderando, em favor da parte 

beneficiada pela providência. Aliás, se não houver sequer crédito (relação de dever), poder-

se-ia questionar a própria legitimidade da parte para pleitear a desconsideração. Imagine-se 

uma pessoa jurídica sem dívidas, em situação de confusão patrimonial com os seus sócios. 

Ainda que estejam presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade 

jurídica, haveria utilidade em reconhecer tal circunstância? Seria legítima para formular tal 

pedido uma parte que não seja credora da pessoa jurídica? Buscaremos responder a tais 

questionamentos a seguir. 

 

3.1.1. Legitimidade ativa e interesse de agir. Caráter preliminar ou prejudicial da 

questão relativa à relação obrigacional que se aproveitará da desconsideração? 

 

 Segundo Flávio Luiz Yarshell, para a demanda de desconsideração, “legitimado ativo 

é o credor; que processualmente ocupa a posição de autor da demanda originária (aquela 

cujo objeto é impor dever de prestar)”.318 Sem legitimidade, naturalmente, tampouco haveria 

interesse de agir.319 Por outro lado, diante da “possibilidade de a desconsideração ser 

 
318 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 233. 
319 Embora se possa cogitar, ao menos em tese, da situação oposta, qual seja a ausência de interesse de um 

legitimado. Nessa direção, lembre-se que, “em rigorosa técnica processual, a legitimidade ad causam insere-se 

no âmbito do interesse de agir porque sua falta traduz-se em ausência de utilidade do provimento jurisdicional 

para determinado sujeito. Mesmo tendo legitimidade o autor pode carecer do direito de ação se por outro motivo 

esse provimento não for apto a proporcionar-lhe utilidade, como no exemplo do writ concedido quando o 

concurso já se realizou – mas se a medida for postulada por outra pessoa já se sabe de antemão que a tutela 

jurisdicional será inútil, dispensada a perquirição relativa a outros elementos. A ilegitimidade ad causam é, 

assim, um destaque negativo do requisito do interesse de agir, cuja concreta ocorrência determina a priori a 

inexistência deste” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, p. 359). 
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requerida em qualquer fase do processo”,320 o autor afirma que “a lei reconhece interesse 

processual (= utilidade) no pleito mesmo antes que se cogite de atos de invasão 

patrimonial”.321 Dito de maneira diversa, a legitimidade ativa para o pleito de 

desconsideração traria consigo, automaticamente, o interesse processual. Assim, acreditamos 

ser possível afirmar que, para Flávio Luiz Yarshell, a questão atinente a eventual relação 

obrigacional entre autor e réu – mais especificamente, a eventual crédito detido pelo primeiro 

em face do segundo – seria preliminar à questão da desconsideração. 

 José Carlos Barbosa Moreira, ao diferenciar as questões prejudiciais das preliminares, 

explicava que a resolução das primeiras (prejudiciais) tem o condão de determinar o teor ou 

o conteúdo de outras (consideradas prejudicadas), ao passo que eventual decisão sobre as 

segundas (preliminares) pode apenas retirar ou representar óbice para a solução de outras 

questões, mas sem influenciar o destino destas, caso se passe de fato à sua apreciação.322 A 

resolução da questão prejudicial não exime o juiz de apreciar a questão prejudicada, apesar 

de afetar e direcionar o conteúdo desta decisão.323 Por outro lado, a depender da resolução da 

questão preliminar, é possível que seja dispensada a análise de outra questão. Não sendo 

dispensada tal análise, contudo, a decisão sobre a questão preliminar não terá impactos sobre 

a apreciação da outra.324 

 
320 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 237. 
321 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 237. 
322 É ver-se: “Cabendo a qualificação de ‘prejudiciais’ àquelas questões de cuja solução dependa o teor ou o 

conteúdo da solução de outras, reservar-se-á a expressão ‘questões preliminares’ para aquelas de cuja solução 

vá depender a de outras não no seu modo de ser, mas no seu próprio ser; isto é, para aquelas que, conforme o 

sentido em que sejam resolvidas, oponham ou, ao contrário, removam um impedimento à solução de outras, 

sem influírem, no segundo caso, sobre o sentido em que estas outras hão de ser resolvidas” (BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro. 1967. Tese (Docência Livre de 

Direito Judiciário Civil) – Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. pp. 29-30). Em 

sentido análogo, confira-se: MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1979. v. 3, pp. 52-54. 
323 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro. 1967. Tese 

(Docência Livre de Direito Judiciário Civil) – Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

pp. 22-23. 
324 Veja-se o que expunha José Carlos Barbosa Moreira a respeito das questões preliminares, citando como 

exemplo a prescrição (preliminar de mérito): “Assinale-se que nem tôdas as questões prévias embutidas no 

meritum causae mantêm com a decisão da questão principal o tipo de relação de que aqui se cuida: a questão 

da prescrição, por exemplo, ou antes a solução que se lhe dê, seja qual fôr, pode apenas erguer ou remover um 

impedimento à apreciação, pelo juiz, da questão concernente à efetiva exigibilidade da obrigação cujo 
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 Segundo Flávio Luiz Yarshell, ao que parece, seria esta última situação que se 

verificaria no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, pensando-se em 

uma demanda voltada exclusivamente à desconsideração325 – e partindo-se das premissas 

defendidas por Flávio Luiz Yarshell –, seria possível afirmar que eventual discussão sobre a 

relação obrigacional entre a parte demandante e a pessoa jurídica (ou o sócio, na 

desconsideração inversa) representaria questão preliminar, porque, sendo confirmada a sua 

inexistência, tornar-se-ia supérfluo o exame do pedido de desconsideração – por carência de 

ação, ante a ilegitimidade da parte demandante.  

 Note-se que, nesse exemplo, ainda de acordo com as premissas sustentadas por Flávio 

Luiz Yarshell, existiriam duas questões distintas: (i) uma relativa ao crédito, de caráter 

preliminar, atinente às condições da ação; e (ii) outra sobre os requisitos da desconsideração, 

referente ao mérito. A inexistência de crédito – primeira questão – não implicaria 

improcedência do pedido de desconsideração – segunda questão. O fato de não haver crédito 

não influenciaria eventual decisão sobre a verificação dos pressupostos da desconsideração, 

embora impedisse tal análise – na medida em que, segundo o raciocínio que ora se apresenta, 

atingiria as condições da ação. Ao mesmo tempo, havendo crédito, em nada restaria 

impactada a decisão sobre o pedido de desconsideração, que ainda dependeria da avaliação 

quanto aos seus pressupostos. 

 Ou seja, a se entender que a existência de um crédito em face da pessoa jurídica 

configuraria requisito para o exercício do direito de ação, em demanda destinada à 

desconsideração (clássica), verifica-se que tal questão se inseriria no âmbito das condições 

 
cumprimento se pede; nada mais. Reconhecida a prescrição, fica o juiz dispensado de prosseguir na sua 

atividade cognitiva, mas nenhuma indicação daí se tira quanto ao modo por que êle decidiria, se tivesse de 

prosseguir. Negada a prescrição, a via fica igualmente aberta ao acolhimento ou à rejeição da demanda. Chamar 

‘prejudiciais’, portanto, as questões prévias de mérito, com exclusão de tôdas as outras, é separar figuras 

homogêneas e juntar figuras heterogêneas” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa 

julgada. Rio de Janeiro. 1967. Tese (Docência Livre de Direito Judiciário Civil) – Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. p. 26). V. tb.: MARQUES, José Frederico. Manual de direito 

processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1979. v. 3, p. 55. 
325 Admitida pelo autor: YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 

232. 
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da ação – questões preliminares, tal como qualificadas (corretamente) por José Carlos 

Barbosa Moreira.326 

 Embora tentadora a construção exposta acima, tal entendimento nos parece 

inaceitável, seja sob o ponto de vista do direito material, seja diante da sistemática 

procedimental que o CPC/2015 erigiu para a desconsideração da personalidade jurídica – 

que, evidentemente, guarda relação com o plano de direito material. Comecemos pela análise 

do segundo tópico – sistemática procedimental estabelecida pelo CPC/2015 para a decisão 

sobre a desconsideração. 

 As condições da ação devem estar presentes no momento do julgamento.327 Tanto é 

assim que se admite a superveniência das condições da ação e, da mesma maneira, o seu 

desaparecimento no curso do processo, em consonância com o que dispõe o art. 493 do 

CPC/2015.328-329 A consequência de se considerar a existência de um crédito em face da 

pessoa jurídica como requisito para o preenchimento das condições da ação em demanda 

 
326 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro. 1967. Tese 

(Docência Livre de Direito Judiciário Civil) – Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

pp. 31-32. 
327 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 370. 
328 Art. 493 do CPC/2015: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo 

do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento 

da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá 

as partes sobre ele antes de decidir”. 
329 “As partes só poderão ter o direito ao julgamento do mérito quando, no momento em que este está para ser 

pronunciado, estiverem presentes as duas condições da ação. Se alguma delas não existia no início mas ainda 

assim o processo não veio a ser extinto, o juiz a terá por satisfeita e julgará a demanda pelo mérito sempre que 

a condição antes faltante houver sobrevindo no curso do processo. Inversamente, se a condição existia de início 

e já não existe agora o autor carece de ação e o mérito não será julgado. Na experiência processual do dia a dia 

são muito mais frequentes os casos de condições que ficam excluídas (pedido prejudicado). Exemplos da 

superveniência das condições da ação: a) no momento da propositura da ação possessória o réu não havia ainda 

praticado a moléstia à posse que o autor alega, mas os fatos evoluíram e ele veio a praticá-lo (venceu-se o 

contrato de comodato); b) quando foi impetrado o mandado de segurança a autoridade não havia indeferido 

pedido de inscrição do impetrante mas veio a indeferi-lo antes de proferida a sentença. São exemplos do 

desaparecimento intercorrente de uma condição da ação, especialmente do interesse de agir, os casos em que, 

conforme a linguagem usual, o pedido resta prejudicado: no curso do processo o devedor paga, ou a autoridade 

decide deferir ao impetrante o requerimento antes indeferido etc. Nesses casos o autor teria direito ao 

julgamento do mérito mas não o tem mais, porque este se mostra inteiramente desnecessário e, portanto, sem 

utilidade alguma (carência de ação por falta de interesse de agir)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 

de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 370-371). V. tb.: BUENO, Cassio 

Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. v. 1, pp. 344-346. 
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destinada à desconsideração (clássica), portanto, implica dizer que, antes de apreciar 

qualquer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz deveria verificar tal 

questão (de caráter preliminar).  

 O problema é que essa questão, que supostamente precisaria ser resolvida na demanda 

de desconsideração antes de julgado o seu mérito, poderia representar o objeto da demanda 

no âmbito da qual o pedido de desconsideração foi formulado – cujo trâmite procedimental 

estaria suspenso, aguardando justamente a resolução do pedido de desconsideração (art. 134, 

§ 3º, do CPC/2015).330 Ainda que, como Flávio Luiz Yarshell, se entenda possível relativizar 

a suspensão do procedimento referente à demanda cumulada,331 fato é que o CPC/2015 

estabelece que o incidente será resolvido por decisão interlocutória (art. 136 do CPC/2015) 

– ou seja, antes da decisão final de mérito da demanda cumulada, que terá natureza de 

sentença (art. 203, § 1º, do CPC/2015). 

 Essa opção legislativa indica que a existência efetiva de um crédito não é elemento 

necessário para o preenchimento das condições da ação em demanda destinada à 

desconsideração da personalidade jurídica. Entender o contrário significaria subverter a 

lógica estabelecida pelo Código de Processo Civil para o julgamento do pedido de 

desconsideração, além de tornar necessário que a decisão sobre o mérito do incidente ocorra 

em conjunto com a decisão sobre o mérito da demanda a respeito da relação obrigacional – 

ou, se assim não fosse, que sejam proferidas duas decisões sobre a mesma questão, uma para 

aferir as condições da ação relativamente ao pleito de desconsideração (na demanda 

incidental), outra para efetivamente julgar o pedido condenatório (na demanda cumulada). 

 Pensemos na seguinte hipótese: proposta demanda que vise à condenação de uma 

sociedade ao pagamento de determinada prestação, o autor pleiteia incidentalmente a 

desconsideração. A se entender que a questão relativa à existência do crédito – que é objeto 

da demanda cumulada – diz respeito às condições da ação da demanda destinada à 

desconsideração, seria imprescindível que tal questão fosse resolvida no incidente – já que, 

 
330 Art. 134, § 3º, do CPC/2015: “A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º”. 
331 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 238. A questão da 

suspensão será abordada mais adiante, não sendo o caso de examiná-la nesse momento (v. item 6 do Capítulo 

3). 
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sem estarem preenchidas as condições da ação, não seria possível a decisão sobre o mérito. 

Entretanto, diante da sistemática procedimental estabelecida pelo CPC/2015 para o 

julgamento da demanda incidental de desconsideração, não há qualquer lógica em sustentar 

ser indispensável a discussão, no incidente relativo à aludida demanda de desconsideração, 

da questão objeto da demanda cumulada – como se, em toda e qualquer hipótese, a aludida 

questão devesse ser apreciada pelo juiz previamente ao julgamento do pedido de 

desconsideração, já que atinente às condições da ação. Tal exigência não se justifica, seja sob 

o ponto de vista do direito processual, seja sob o ponto de vista do direito material. 

 De fato, o que mais importa é a análise do direito material – embora a sistemática 

procedimental estabelecida para a sua efetivação já indique, por si só, o melhor caminho 

interpretativo, como vimos acima. Isso porque as condições da ação, apesar de seu caráter 

eminentemente processual, guardam relação com o direito material.332 Nessa linha, José 

Manoel de Arruda Alvim Netto explica que, “normalmente, no sistema do Código, a 

legitimação para a causa diz respeito à possível titularidade do direito material”.333 Por sua 

vez, Cândido Rangel Dinamarco assevera que “há o interesse de agir quando o provimento 

jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma 

melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe verdadeira 

tutela, a tutela jurisdicional”.334 

 
332 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

p. 10. Em sentido análogo, já na vigência do CPC/2015, Cândido Rangel Dinamarco afirma que “as duas 

condições da ação constituem faixas de estrangulamento entre o direito processual e o substancial, sabido que 

é sempre da situação da vida lamentada pelo demandante, em associação com o resultado jurídico-substancial 

pretendido, que resultam o interesse de agir e a legitimidade da parte” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 352). 
333 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. p. 167. Em sentido análogo: “A legitimidade para a causa – a usualmente denominada legitimatio ad 

causam ou legitimidade para agir – relaciona-se à identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem 

da vida deduzido em juízo seja como autor (legitimidade ativa) seja como réu (legitimidade passiva) [...]. Assim, 

a noção de legitimidade para a causa deve ser extraída do plano material, transformando a titularidade da relação 

de direito material em realidade processual, transformando os envolvidos em uma dada relação jurídica material 

em parte, entendida, pela doutrina dominante, como aquele que pede ou em face de quem se pede algo em 

juízo” (BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2006. pp. 31-32). V. ainda: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria 

geral do direito processual civil. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1, p. 340. Há exceções à regra, que retratam 

os casos de legitimidade extraordinária. É ver-se: BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo 

civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 36-37 e 50-55. 
334 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 353. 
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 Dessa forma, afigura-se evidente que, na demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica, o preenchimento das condições da ação levará em conta, ao menos 

em tese, o direito material. A nosso ver, também sob esse ponto de vista, não há justificativas 

para afirmar que apenas são legitimados para postular a desconsideração os credores da 

pessoa jurídica (ou do sócio, no caso da desconsideração inversa), ao menos com base na 

teoria maior. 

 Como já destacado anteriormente (item 4.1 do Capítulo 1), a teoria maior da 

desconsideração da personalidade jurídica encontra-se refletida no ordenamento jurídico 

brasileiro principalmente por meio do art. 50 do Código Civil, segundo o qual “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”.  

 Uma leitura apressada do dispositivo poderia conduzir à conclusão de que ao menos 

uma relação obrigacional seria indispensável para a desconsideração. Não é isso, contudo, o 

que estabelece o texto legal. Basta o abuso da personalidade jurídica para que o juiz possa 

desconsiderá-la – como se depreende do seguinte trecho: “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”. Por sua vez, é consequência da desconsideração – e não causa – 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”.335 

 Exatamente como se disse antes: a desconsideração da personalidade jurídica implica 

a inoponibilidade da autonomia patrimonial da pessoa jurídica perante o favorecido. 

Consequência disso é que, havendo poder de constrangimento em face da pessoa jurídica (ou 

 
335 Tampouco os arts. 34 da Lei nº. 12.529/2011 e 14 da Lei nº. 12.846/2013, exemplos da aplicação da teoria 

maior da desconsideração no ordenamento jurídico brasileiro, exigem a presença de uma relação obrigacional 

de titularidade da parte demandante para viabilizar a medida. 
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do sócio, na hipótese de desconsideração inversa), poderá o credor se valer de tal 

inoponibilidade para alcançar ativos do desconsiderando, como se integrassem o patrimônio 

do responsável originário. 

 Não é necessário, no entanto, ser credor da pessoa jurídica (ou do sócio, na 

desconsideração inversa) para ter legitimidade para a demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica. Qualquer parte é legitimada para o pleito de desconsideração. 

 Alguns exemplos serão úteis para ilustrar o que defendemos. Pense-se no caso de uma 

demanda proposta por uma pessoa jurídica em face de determinada parte. A nosso ver, 

estando preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica (demandante no exemplo acima), consoante o art. 50 do CC/2002, o advogado da 

parte demandada teria legitimidade para pleiteá-la, para resguardar futuro (e incerto) crédito 

decorrente da condenação da parte demandante ao pagamento de honorários de sucumbência. 

A própria parte demandada seria legitimada para tal providência, mesmo que ainda não fosse 

formalmente credora dos valores desembolsados no processo a título de despesas. Do mesmo 

modo, havendo negócio jurídico celebrado entre duas partes que condicione a existência de 

determinados créditos a condição suspensiva (art. 125 do CC/2002), é legitimado o potencial 

credor para a demanda de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que não seja 

legitimado ou interessado para a demanda destinada à cobrança da prestação condicionada. 

 Corrobora esse entendimento o fato de a lei facultar ao Ministério Público o pedido 

de desconsideração. Não colhem, nesse sentido, os argumentos apresentados no intuito de 

restringir tal legitimidade aos casos em que o Ministério Público atue como titular do direito 

de ação.336 Nada na lei indica tal limitação. Ao contrário, seria inútil falar em pedido “da 

parte ou do Ministério Público” (arts. 50 do CC/2002 e 133 do CPC/2015) caso se quisesse 

restringir a atuação do Ministério Público àquelas hipóteses em que atue como titular do 

 
336 Nessa esteira: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade 

jurídica no Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 161-162; NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 378; 

VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento 

e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 117; YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015. pp. 233-234. 
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direito de ação – vez que, nesses casos, já integraria a demanda na condição de parte.337 

Forçoso, assim, concluir pela possibilidade de que a demanda de desconsideração seja 

proposta pelo Ministério Público, mesmo na qualidade de fiscal da ordem jurídica.338 Com 

efeito, os supostos problemas que decorreriam de tal faculdade são superados caso se observe 

o princípio do contraditório, intimando-se previamente a parte que seria beneficiada pela 

providência requerida pelo Ministério Público para que se manifeste a respeito de sua 

conveniência, tal como proposto por Eduardo Talamini.339 

 Reitera-se, portanto, que qualquer parte – inclusive o Ministério Público, mesmo na 

qualidade de fiscal da ordem jurídica – é legitimada para o pleito de desconsideração. 

 Resta investigar qual seria o interesse de agir dos demandantes indicados nos 

exemplos acima, em que a desconsideração é pleiteada quando ainda não existente a relação 

obrigacional. Se ainda não há crédito, qual benefício adviria para a parte favorecida pela 

decretação da desconsideração? Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, como o 

provimento jurisdicional postulado seria “capaz de efetivamente ser útil ao demandante, 

operando uma melhora em sua situação na vida comum”?340 Em nossa opinião, a resposta 

 
337 Como é cediço, no entanto, “presume-se que a lei não contenha palavras supérfluas” (MAXIMILIANO, 

Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 110). 
338 Nesse sentido: ARAÚJO, Fábio Caldas de. Curso de processo civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. 

t. 1, p. 611; BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao art. 133. In: BUENO, Cassio Scarpinella (Org.). 

Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 1, p. 572; ROQUE, Andre Vasconcelos. 

Comentários ao art. 133. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: 

comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 437; TALAMINI, 

Eduardo. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 mar. 2016. Acesso em 8 nov. 2019. 
339 “Trata-se de modalidade de intervenção provocada (coata): o terceiro é trazido para o processo, 

independentemente de sua vontade. O incidente de desconsideração pode ser requerido pela parte interessada 

ou pelo Ministério Público (nos processos em que ele participa). Quando pleiteado pelo Ministério Público, 

deve-se antes ouvir a parte que em tese teria interesse na desconsideração (normalmente, o autor da ação 

principal). Essa é uma imposição da garantia do contraditório (art. 5.º, LV, da CF/1988; arts. 9.º e 10 do 

CPC/2015). O incidente implica significativa interferência sobre o resto do processo, que é suspenso. Por isso, 

é relevante ouvir-se a parte em tese interessada na providência. Ela pode apresentar razões pelas quais não 

convenha sequer instaurar-se o incidente (p. ex., ausência de fundamentos para a desconsideração vir a ser 

determinada; ausência de bens no patrimônio a ser atingido pela desconsideração etc.). Caberá ao juiz 

previamente apreciar tais razões, a fim de evitar a instauração de incidente fadado à inutilidade e que geraria 

desnecessária suspensão do processo” (TALAMINI, Eduardo. Incidente de desconsideração de personalidade 

jurídica. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 mar. 2016. Acesso em 8 nov. 2019). 
340 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 353. 
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está no art. 792, § 3º, do CPC/2015.341 Independentemente da existência de crédito em favor 

do demandante, é indubitável o benefício advindo da decretação da desconsideração da 

personalidade jurídica, tendo em vista a fixação do termo inicial para aferição de eventuais 

fraudes à execução praticadas pelos demandados. 

 Isso serve para confirmar que o interesse de agir da parte demandante não depende, 

em princípio, de qualquer relação obrigacional. Afinal, mesmo que não se verifique a relação 

obrigacional no momento do pleito de desconsideração, resta evidenciado o interesse de agir 

na obtenção da decretação da desconsideração da personalidade jurídica em face do potencial 

devedor principal e do terceiro atingido.342 

 Ao mesmo tempo, embora não seja necessário haver relação obrigacional no 

momento do pedido de desconsideração, para que haja interesse, deve ser demonstrada 

possibilidade, em tese, de existir tal relação obrigacional – ou seja, uma potencial relação 

obrigacional. 

 A análise quanto à potencialidade da relação obrigacional é teórica, porque basta a 

possibilidade, em tese, de que o demandante seja (ou venha a ser) credor para que tenha 

interesse de agir quanto ao pleito de desconsideração – e à fixação do termo inicial para a 

caracterização de eventuais fraudes à execução. O demandante deve indicar as potenciais 

relações obrigacionais que poderiam se beneficiar da desconsideração na petição inicial. A 

seu turno, o juiz deverá, caso repute preenchidos os pressupostos para a desconsideração, 

especificar as “certas e determinadas” relações de obrigações alcançadas pela providência, 

na forma do art. 50 do CC/2002. Ainda que as relações obrigacionais não existam de fato, 

serão desde já determináveis. 

 
341 Art. 792, § 3º, do CPC/2015: “Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução 

verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”. 
342 Em sentido semelhante, embora sustentando uma interpretação restritiva do art. 792, § 3º, do CPC/2015: 

“Nasce, indubitavelmente, o interesse de agir em obter decisão que responsabiliza o sócio de maneira secundária 

quando ainda não existe a responsabilidade primária. Se o autor deixar somente para a fase de cumprimento de 

sentença a tentativa de responsabilização secundária do sócio, terá deixado em aberto um espaço em que não 

será possível alegar fraude à execução. Portanto, assim que forem verificados atos de abuso da personalidade 

jurídica deve o autor tomar providências, pois ainda que não seja sequer responsável primário, deve garantir a 

efetividade de medida repressiva (fraude à execução) em caso de desconsideração da personalidade jurídica” 

(CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. p. 176). 



123 

 

 O ordenamento jurídico brasileiro, portanto, ao regular as condições para o exercício 

do direito de ação relativo à demanda de desconsideração da personalidade jurídica fundada 

na teoria maior, deixou claro que qualquer parte é legitimada para propô-la, ainda que não 

seja titular de um crédito perante a pessoa jurídica (ou perante o sócio, no caso da 

desconsideração inversa). Também o Ministério Público, ainda que atuando como mero 

fiscal da ordem jurídica, detém legitimidade para postular a providência, sendo necessário, 

no entanto, que a parte interessada seja previamente ouvida a respeito. 

 Para que haja interesse na demanda de desconsideração, contudo, deve-se demonstrar 

a potencialidade, em tese, para a existência de uma ou mais relações obrigacionais – que se 

beneficiariam da medida. Não é necessário que o demandante já seja credor, mas apenas 

potencial credor. Isso porque, ainda que não seja credor, é inequívoco o benefício que lhe 

advirá com a decisão de desconsideração, tendo em vista a fixação do termo inicial para a 

aferição de eventuais fraudes à execução.343 

 Quando a demanda de desconsideração é proposta incidentalmente – ou, se proposta 

autonomamente a demanda de desconsideração, quando houver demanda específica referente 

à potencial relação obrigacional que poderia se beneficiar da providência –, a simples 

existência da demanda que tenha por objeto a potencial relação obrigacional já será suficiente 

para garantir o interesse de agir ao demandante do pleito de desconsideração. Afinal, a mera 

propositura de tal demanda condenatória enseja a potencialidade de que seja reconhecida 

uma relação obrigacional, ao menos em tese.344 Pode ocorrer também, entretanto, que a 

 
343 Tal circunstância permanece verdadeira independentemente da interpretação que se dê ao art. 792, § 3º, do 

CPC/2015 – o que será objeto do item 4 do Capítulo 4. Afinal, não havendo crédito, provavelmente também 

não haverá demanda sobre a relação obrigacional, de modo que a citação tanto do desconsiderando como do 

potencial devedor principal ocorreriam, pela primeira vez, na demanda própria de desconsideração, fixando o 

termo inicial para a caracterização de eventuais fraudes à execução. 
344 Tal circunstância é confirmada pela possibilidade de que a demanda de desconsideração da personalidade 

jurídica seja proposta a qualquer tempo, inclusive na fase de conhecimento (art. 134, caput, do CPC/2015), bem 

como pelo fato de que, via de regra, tal demanda deverá ser julgada previamente à demanda cumulada, por meio 

de decisão interlocutória (art. 136, caput, do CPC/2015). Dito de maneira diversa, ao garantir o interesse de 

agir quanto ao pleito de desconsideração a qualquer tempo – mesmo antes da decisão de mérito a respeito da 

demanda cumulada –, o ordenamento jurídico brasileiro está a admitir a possibilidade de que, ao final da fase 

de conhecimento da demanda cumulada, o respectivo pedido seja julgado improcedente – reconhecendo-se, por 

exemplo, não haver relação creditícia. Ou seja, para que haja interesse de agir com relação à demanda de 

desconsideração, o ordenamento jurídico se contenta com a simples potencialidade de crédito. Mais: o art. 134, 

caput, do CPC/2015 considera estar presente tal interesse diante da mera propositura de demanda a respeito da 

relação obrigacional, ainda que possivelmente infundada. 
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demanda de desconsideração seja autônoma e não haja demanda específica sobre a relação 

obrigacional, hipótese em que o demandante deverá demonstrar a potencial relação 

obrigacional por outros meios. Nos exemplos citados anteriormente, o interesse de agir 

decorreria (i) da demanda instaurada em face da parte autora do pleito de desconsideração – 

na qual poderia haver, ao menos em tese, a condenação da parte contrária, demandada pela 

desconsideração, ao pagamento dos ônus de sucumbência –; e (ii) do negócio jurídico 

firmado entre as partes – do qual poderiam resultar determinados créditos, em tese, vez que 

sujeitos a condição suspensiva. 

 Cogitamos da possibilidade de serem apresentadas objeções ao nosso entendimento 

com fundamento na teoria da asserção. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação 

seriam verificadas in statu assertionis, isto é, de acordo apenas com as afirmações do 

demandante.345  

 Sem adentrar na discussão a respeito da teoria da asserção,346 acreditamos que os 

inconvenientes apontados anteriormente – decorrentes do entendimento segundo o qual 

apenas credores seriam legitimados para o pleito de desconsideração – não seriam resolvidos 

com a sua simples aplicação.  

 Nessa esteira, ainda que, para caracterizar a legitimidade ativa – ou o interesse de agir 

– da parte autora da demanda de desconsideração, bastasse a alegação de existência de um 

crédito, a questão continuaria sendo relevante para o julgamento de mérito. A se afirmar que 

apenas o credor seria legitimado – ou interessado –, mesmo que se adote a teoria da asserção, 

não haveria como escapar da necessidade de análise, pelo juiz, da existência do crédito como 

 
345 É ver-se o que ensinava José Carlos Barbosa Moreira, ao tratar da legitimidade das partes: “Denomina-se 

legitimação a coincidência entre a situação jurídica de uma pessoa, tal como resulta da postulação formulada 

perante o órgão judicial, e a situação legitimante prevista na lei para a posição processual que a essa pessoa se 

atribui, ou que ela mesma pretende assumir. Diz-se que determinado processo se constituiu entre partes 

legítimas quando as situações jurídicas das partes, sempre consideradas in statu assertionis – isto é, 

independentemente da sua efetiva ocorrência, que só no curso do próprio processo se apurará –, coincidem com 

as respectivas situações legitimantes” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Apontamentos para um estudo 

sistemático da legitimação extraordinária. Revista de Direito do Ministério Público do Estado da Guanabara, 

ano 3, n. 9, v. 9, p. 41-55, set./dez. 1969. p. 42). V. tb.: ASSIS, Araken de. Substituição Processual. Revista 

Síntese de Direito Civil e Processual Civil, v. 5, n. 26, p. 45-64, nov./dez. 2003. pp. 45-46. 
346 Recorde-se, nesse sentido, o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, que se posiciona contrariamente 

à teoria da asserção: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, pp. 368-370. 
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questão prejudicial ao julgamento de mérito do incidente.347 Aplicando-se a teoria da 

asserção, seria legitimado – ou interessado – para a demanda de desconsideração aquele que 

se afirmasse credor. Contudo, não sendo tal afirmação verdadeira, o pedido de 

desconsideração seria julgado improcedente. 

 Visualizar a questão dessa maneira nos levaria à ideia de que a demanda relativa ao 

crédito seria prejudicial à demanda em que se pretende a desconsideração – que, em razão 

dessa circunstância, assumiria a posição de prejudicada. Isso porque eventual inexistência da 

relação obrigacional implicaria a improcedência do pedido de desconsideração. 

 Os mesmos problemas apontados anteriormente persistem: se a regra é de suspensão 

do processo relativo à demanda prejudicada (art. 313, V, a, do CPC/2015),348 por qual razão 

o Código teria invertido essa lógica para o incidente de desconsideração, determinando 

expressamente o seu julgamento por decisão interlocutória (art. 136, caput, do CPC/2015) – 

isto é, antes de prolatada a sentença julgando o mérito da demanda cumulada? Justamente 

porque não há relação de prejudicialidade entre a demanda de desconsideração fundada na 

teoria maior (regra geral) e a demanda a respeito da relação obrigacional. 

 Repita-se: seja sob o ponto de vista do direito material, seja sob o ponto de vista do 

direito processual, a demanda que veicula exigência de desconsideração da personalidade 

jurídica, quando fundada na teoria maior, é autônoma em relação a eventuais demandas que 

discutam créditos entre o demandante e a pessoa jurídica (ou o sócio, no caso da 

desconsideração inversa). Qualquer parte é legitimada para o pedido, inclusive o Ministério 

 
347 Como se extrai da seguinte lição: “A ‘legitimidade para agir’, por sua vez, é a tradução processual dos polos 

subjetivos da relação controvertida. Todo aquele que afirmadamente está naquela relação tem legitimidade para 

agir. É o que boa doutrina chama ‘situação legitimante’. Se tomar a iniciativa de ingressar em juízo, formulando 

pedido de tutela jurisdicional, será autor; caso não tome a iniciativa, em face dele sendo formulado o pedido de 

tutela jurisdicional, será réu. A legitimidade de eventuais terceiros para ‘postular em juízo’ não é diversa. 

Também ela é aferida da relação de direito material e seus eventuais pontos de atrito ou de contato com outras 

relações. Há, portanto, ao menos afirmadamente, uma situação legitimante para dar supedâneo à intervenção 

do terceiro. Nos exemplos anteriores, legitimado ativo é quem se afirma credor e o servidor público (autor, no 

plano processual). Legitimado passivo é quem se afirma devedor e a administração pública (réu, no plano 

processual). Saber se o direito afirmado pertence mesmo ao credor ou ao devedor no primeiro exemplo ou ao 

servidor público ou à administração pública no segundo já é questão que extrapola os limites da legitimidade 

para causa. Já é questão relativa ao mérito” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 

3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 121). 
348 Art. 313, V, a, do CPC/2015: “Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender 

do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua 

o objeto principal de outro processo pendente”. 
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Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. O interesse de agir, por sua vez, decorre 

da lei, bastando que o demandante tenha o potencial de se tornar credor. Essa potencialidade 

é aferida em tese, sendo também relevante para que, ao decretar a desconsideração, o juiz 

indique as potenciais relações obrigacionais que se beneficiarão da providência. 

 Retome-se o exemplo anteriormente exposto, da pessoa jurídica sem dívidas, em 

situação de confusão patrimonial com os seus sócios. Se ela for parte de um negócio jurídico 

no qual estejam previstos créditos sob condição suspensiva, a contraparte terá legitimidade e 

interesse para propor demanda de desconsideração da personalidade jurídica. Ao decretar a 

desconsideração, o juiz limitará o seu alcance a eventuais relações obrigacionais advindas de 

tal negócio jurídico. Da mesma forma, se a aludida pessoa jurídica for parte autora de 

demanda condenatória, o advogado da parte ré terá legitimidade e interesse na propositura 

de demanda incidental de desconsideração, de maneira a viabilizar a satisfação de seus 

potenciais honorários de sucumbência por meio do patrimônio dos sócios. 

 Tudo o que afirmou até aqui, a nosso ver, se aplica à teoria maior da desconsideração 

da personalidade jurídica, segundo os atuais contornos do art. 50 do Código Civil (regra 

geral) e dos dispositivos do CPC/2015 que regulam a demanda de desconsideração. Eventual 

modificação do direito material, entretanto, tem potencial para alterar o entendimento sobre 

a matéria, tendo em vista a íntima relação entre os dois planos.349 

 Diferente é a situação da teoria menor da desconsideração. Com efeito, sob a ótica do 

direito material, afigura-se imprescindível a existência de prejuízos – aos consumidores (art. 

28, § 5º, da Lei nº. 8.078/1990), à qualidade do meio ambiente (art. 4º da Lei nº. 9.605/1998), 

ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao Sistema Nacional de Estoques de 

Combustíveis (art. 18, § 3º, da Lei nº. 9.847/1999) – para possibilitar a decretação da 

desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor. Sem tal 

elemento, o pedido deve ser julgado improcedente – em seu mérito. Não se trata aqui de 

 
349 Nessa esteira, veja-se que, durante o processo de conversão da Medida Provisória nº. 881/2019 para a Lei 

nº. 13.874/2019, o Projeto de Lei de Conversão nº. 17/2019, aprovado pela Comissão Mista do Congresso 

Nacional, previa a seguinte redação para o art. 50 do CC/2002: “A autonomia patrimonial da pessoa jurídica só 

pode ser desconsiderada para impedir que a sua manipulação fraudulenta cause prejuízo à aplicação da lei ou a 

credor”. A aludida redação, ao contrário do que se verifica com a atual disposição do art. 50 do CC/2002, 

efetivamente previa como uma das hipóteses de incidência da teoria da desconsideração a ocorrência de prejuízo 

a credor. 
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questão preliminar, mas prejudicial, que afeta o próprio conteúdo da decisão de mérito da 

demanda de desconsideração. No mérito, portanto, é indispensável haver demonstração de 

prejuízos, ou seja, de uma relação obrigacional perante a pessoa jurídica. 

 Nesse caso, não há como escapar do inconveniente procedimental apontado 

anteriormente. Por exemplo, quando proposta incidentalmente a demanda de 

desconsideração, em sede de demanda condenatória instaurada em face de determinada 

pessoa jurídica por danos a consumidor, será necessário ao juiz resolver ambas as questões – 

sobre o crédito e sobre a desconsideração – na mesma decisão, ou, alternativamente, julgar 

em primeiro lugar o mérito da demanda cumulada. Afinal, não só a existência do crédito é 

relevante, como também sua qualificação jurídica. Reconhecido o crédito, mas excluída a 

qualificação da relação como consumerista, não será possível deferir a desconsideração da 

personalidade com base no CDC. Por sua vez, em se tratando de demanda de desconsideração 

autônoma e havendo demanda diversa versando sobre a relação obrigacional, aquela deverá 

ser suspensa por prejudicialidade externa (art. 313, V, a, do CPC/2015). 

 O que defendemos quanto à teoria menor não afasta o exposto anteriormente. O fato 

de haver exceções à regra geral não deveria causar maiores perplexidades. O procedimento 

pode ser adaptado conforme as particularidades do caso – em consonância com o que dispõe 

o art. 139, VI, do CPC/2015.350 Por outro lado, parece-nos equivocado considerar que o 

procedimento padrão de desconsideração da personalidade jurídica traçado pelo CPC/2015 

– e pensado, ao que tudo indica, à luz da regra geral (qual seja, a teoria maior, refletida no 

art. 50 do Código Civil) – seja incompatível com o direito material a ele relacionado. 

 Ainda que fundada na teoria menor, a demanda de desconsideração conserva certa 

autonomia, sob o prisma processual. Mesmo nesse caso, portanto, é possível propor demanda 

visando unicamente à desconsideração – na qual, contudo, a questão do crédito será 

prejudicial. Do mesmo modo, sendo proposta demanda incidental de desconsideração no 

âmbito de demanda já em curso, a extinção desta última não necessariamente impactará o 

curso da primeira.  

 
350 Art. 139, VI, do CPC/2015: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-

lhe: [...] VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”. 
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 Nesse sentido, por exemplo, havendo desistência da demanda cumulada, nada impede 

que a demanda de desconsideração prossiga normalmente. Por outro lado, havendo renúncia 

à pretensão na qual se funda a demanda cumulada e em se tratando de demanda de 

desconsideração baseada na teoria menor, esta última não poderá subsistir, já que o pedido 

de desconsideração será improcedente. No caso da teoria maior, a questão variará de acordo 

com a causa de pedir. Pode ser que a demanda de desconsideração diga respeito a inúmeras 

potenciais relações obrigacionais – decorrentes, por exemplo, do mesmo negócio jurídico –, 

de modo que, havendo renúncia à pretensão do demandante com relação a uma delas – objeto 

da demanda condenatória cumulada, por exemplo –, poderia a demanda de desconsideração 

prosseguir quanto às demais. Ao mesmo tempo, na hipótese de a demanda de 

desconsideração se basear em uma única potencial relação obrigacional, objeto da demanda 

cumulada na qual tenha havido renúncia à pretensão pelo demandante, deixaria de existir 

interesse de agir para a demanda de desconsideração.351 

 Em síntese: (i) fundada a demanda de desconsideração na teoria maior, não há relação 

de prejudicialidade entre os méritos da demanda de desconsideração e de eventual demanda 

que se destine à cobrança do(s) crédito(s) que se beneficiaria(m) da providência; e (ii) 

baseada a demanda de desconsideração na teoria menor, há relação de prejudicialidade entre 

o mérito da demanda atinente à(s) relação(ões) obrigacional(is) que se beneficiaria(m) da 

medida (prejudicial) e o mérito da demanda de desconsideração (prejudicada). 

 Em qualquer caso, não bastará a decisão de desconsideração para permitir que seja 

atingido o patrimônio do desconsiderando. A decisão de desconsideração implica apenas a 

ineficácia da separação patrimonial havida entre a pessoa jurídica e o sócio. Para alcançar o 

patrimônio do atingido pela desconsideração, será necessário que a parte seja titular de poder 

de constrangimento (pretensão) em face da pessoa jurídica (ou do sócio, no caso da 

 
351 O processo seria extinto, com relação à demanda de desconsideração, por perda superveniente do interesse 

de agir do demandante. Recorde-se que, para que haja interesse de agir na demanda de desconsideração, basta 

haver potencialidade de crédito. Não há, pois, relação de dependência (ou de acessoriedade) entre a demanda 

de desconsideração fundada na teoria maior e a demanda que versa sobre a potencial relação obrigacional que 

se beneficiaria da providência, embora o resultado da segunda possa impactar o interesse de agir do demandante 

na primeira. De todo modo, o sistema admite que a potencialidade da relação obrigacional seja aferida em tese, 

o que se afigura suficiente para que o julgamento do mérito da demanda de desconsideração possa ocorrer, 

independentemente da definição a respeito da efetiva existência da relação obrigacional. 
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desconsideração inversa), o qual, aliado à decisão de desconsideração – que tornará 

inoponível a autonomia patrimonial entre os dois –, viabilizará tal providência.  

 Dito de maneira diversa, se para além da decisão de decretação da desconsideração 

houver também um título (judicial ou extrajudicial) em face do responsável originário, 

consubstanciando uma obrigação certa, líquida e exigível, o credor poderá instaurar 

cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, conforme o caso, perante o 

responsável originário – sendo que, nesse procedimento, será possível alcançar o patrimônio 

da parte atingida pela desconsideração, que dele participará, graças à decisão de 

desconsideração.352 Tal possibilidade, no entanto, dependerá sempre dos limites da demanda 

da desconsideração da personalidade jurídica – à luz de seus elementos definidores, que se 

refletirão no alcance dos efeitos da decisão final de mérito (e da respectiva coisa julgada 

formada com relação a ela). Essas questões serão retomadas no item 3.2.3 deste Capítulo 2. 

 

3.1.1.1. Outros interessados para o pleito de desconsideração 

 

 Como se viu, toda parte – assim como o Ministério Público, ainda que atuando como 

fiscal da ordem jurídica – é legitimada ativa para o pleito de desconsideração. Não é toda 

parte, no entanto, que terá interesse de agir para propositura da demanda. 

 Nessa esteira, encontra-se na doutrina entendimento segundo o qual seria possível 

que o pleito de desconsideração seja formulado pela própria pessoa jurídica.353 Em sentido 

análogo, Gilberto Gomes Bruschi, Rita Dias Nolasco e Rodolfo da Costa Manso Real 

Amadeo citam outros exemplos de interessados para o pedido de desconsideração.354 

 
352 Em sentido semelhante: DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, 

fraude, ônus da prova e contraditório. In: Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. t. 1, pp. 544-545. 
353 Nesse sentido, confira-se o Enunciado nº. 285 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: 

“A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica, em 

seu favor”. 
354 É ver-se: “Imagine-se, por exemplo, o caso de um avalista, que tenha sido incluído no polo passivo do 

processo diante da já sabida insuficiência de bens da pessoa jurídica devedora principal. Pode esse avalista 

utilizar o incidente para demonstrar que a insolvência da devedora principal decorre de ato ilícito de um sócio 

e pretender que, por força da desconsideração da personalidade jurídica, os bens desse sócio respondam antes 

de poderem ser excutidos bens dele, avalista. Ou, ainda, imagine-se o caso da própria pessoa jurídica ré que 

pretenda corresponsabilizar um ou alguns de seus sócios que agiram com desvio de finalidade. Outra situação 
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 Os casos destacados são interessantíssimos e merecem ser analisados um a um, de 

maneira a verificarmos se há interesse de agir das partes para a demanda de desconsideração. 

Na hipótese do avalista e da pessoa jurídica, a resposta nos parece ser negativa, ao menos de 

acordo com os fundamentos expostos pelos aludidos autores. 

 Com efeito, ainda que seja inequívoco o interesse econômico em evitar que o seu 

patrimônio responda pela obrigação, tanto a pessoa jurídica (devedora principal) quanto o 

avalista (que assume relação de natureza cambiária) não obterão, com a desconsideração da 

personalidade jurídica em favor do potencial credor, qualquer benefício do ponto de vista 

jurídico. O interesse de agir para a desconsideração é apenas do potencial credor nesses casos, 

que pode, no entanto, por opção sua, direcionar a cobrança unicamente em face da devedora 

principal (pessoa jurídica) ou do avalista.  

 O avalista, por outro lado, teria interesse jurídico para pleitear a desconsideração em 

nome próprio perante o devedor principal, não para evitar que o seu patrimônio seja atingido 

pelo credor, mas porque ele (avalista) também seria um potencial credor daquele mesmo 

devedor – vez que, vindo a arcar com o pagamento na demanda movida contra si, teria direito 

de regresso em face do devedor principal. Ou seja, o avalista tem interesse jurídico em 

antecipar a demanda de desconsideração com relação a eventual demanda regressiva. 

 Da mesma forma, o terceiro adquirente do bem em fraude à execução tem efetivo 

interesse jurídico em demonstrar que, em razão da desconsideração, restaria afastado o 

requisito de insolvência do devedor principal – necessário à configuração da fraude no caso 

 
inusitada, mas perfeitamente possível no sistema do Código de Processo Civil de 2015, é o caso do embargante, 

autor no processo incidental de embargos de terceiro, se valer do incidente (ou formular o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica na própria inicial dos embargos de terceiro). Imagine-se, por 

exemplo, a hipótese em que o terceiro adquirente de um bem da sociedade tem esse bem penhorado sob a 

alegação de ocorrência de fraude à execução, dada a insuficiência do patrimônio da sociedade para satisfazer o 

crédito exequendo. O terceiro embargante poderia, por exemplo, utilizar o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica para comprovar ocorrência de confusão patrimonial entre a sociedade e o sócio e 

demonstrar que não existiria a insolvência, o ‘patrimônio comum’ de ambos seria suficiente para responder pela 

obrigação, afastando, portanto, o requisito ensejador da fraude à execução e liberando seu bem” (BRUSCHI, 

Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de 

Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 160-161). 
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do art. 792, IV, do CPC/2015.355 Para além do interesse econômico em ficar com o bem – 

insuficiente para justificar a demanda de desconsideração –, há interesse jurídico em 

descaracterizar a fraude à execução. Também nesse sentido, poderia ser citado o exemplo do 

fiador com direito ao benefício de ordem – o qual, para exercer tal direito (interesse jurídico), 

poderia pleitear a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal para 

indicar bens do sócio passíveis de penhora, em favor do credor. Ainda, aplica-se ao fiador o 

mesmo raciocínio exposto acima para o avalista, no que tange a um potencial direito de 

regresso em face do devedor principal, tendo em vista o disposto no art. 794, § 2º, do 

CPC/2015.356 A diferença é que, nessa última hipótese, eventual demanda de 

desconsideração visaria ao benefício do próprio fiador, não já do credor. 

 Ainda, quando determinada parte tiver legitimidade para atuar em defesa dos 

interesses de potenciais credores, afigura-se evidente a possibilidade de que venha a pleitear 

a desconsideração da personalidade jurídica em favor daqueles. É o que se verifica, por 

exemplo, com o administrador judicial da massa falida no âmbito do processo falimentar.357 

 Fica claro, portanto, que para além do potencial credor, haverá ainda outras pessoas 

com interesse de agir para o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, o que deverá 

ser avaliado concretamente. 

 

3.1.2. Legitimidade passiva 

 

 Assim como ocorre com a legitimidade ativa, concerne ao direito material a 

estipulação da legitimidade passiva para a demanda de desconsideração.358 Por isso não foi 

feliz, a nosso ver, o art. 135 do CPC/2015 ao dispor que, “instaurado o incidente, o sócio ou 

a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 

 
355 Art. 792, IV, do CPC/2015: “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: [...] IV - 

quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência”. 
356 Art. 794, § 2º, do CPC/2015: “O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo 

processo”. 
357 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 116. 
358 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 121-122.  
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(quinze) dias”. Melhor teria sido aludir simplesmente a demandado – ou parte contrária, por 

exemplo.  

 Afinal, desde a sua origem o art. 50 do Código Civil possibilita que, por meio da 

desconsideração da personalidade jurídica, sejam atingidos também bens dos 

administradores – não mencionados pelo art. 135 do CPC/2015. Atualmente, em razão da Lei 

nº. 13.874/2019, o art. 50 do Código Civil faz referência aos bens de “administradores ou de 

sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.359 A nosso ver, 

contudo, não se deve ater à literalidade do dispositivo – como se a desconsideração estivesse 

restrita necessariamente a sócios ou administradores.360 

 Nessa direção, menciona-se em doutrina a possibilidade de que seja decretada a 

desconsideração da personalidade jurídica para atingir empresas do mesmo grupo 

econômico, “quando houver evidências de sua utilização com abuso de direito ou confusão 

patrimonial”.361 Encontra-se posição, ainda, segundo a qual “não apenas o patrimônio das 

pessoas físicas dos controladores, dos administradores ou dos diretores pode ser atingido 

quando se desmascara uma pessoa jurídica, mas também e principalmente outras pessoas 

jurídicas ou físicas que direta ou indiretamente detêm o capital e o controle da pessoa 

 
359 Antes da alteração, defendia Araken de Assis não ser possível “estender a responsabilidade a todo e qualquer 

sócio, que jamais interferiu ou comandou, à distância ou por interposta pessoa, as operações sociais, e, por 

conseguinte, jamais esteve em condições de praticar atos abusivos ou fraudulentos” (ASSIS, Araken de. 

Processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, t. 1, p. 143). Diante da nova 

redação do art. 50 do CC/2002, parece pouco relevante saber quem praticou o ato abusivo, bastando que o sócio 

ou o administrador tenha sido beneficiado “direta ou indiretamente pelo abuso”. 
360 Com efeito, o art. 50 do CC/2002 jamais foi interpretado de forma restritiva. Muito antes do advento do 

CPC/2015 e das alterações decorrentes da Lei nº. 13.874/2019, que fazem expressa menção à desconsideração 

inversa (arts. 133, § 2º, do CPC/2015 e 50, § 3º, do CC/2002, conforme redação dada pela Lei nº. 13.874/2019), 

o seu cabimento já era amplamente reconhecido. Confira-se o Enunciado nº. 283 da IV Jornada de Direito Civil 

do Conselho da Justiça Federal: “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”. V. tb.: LOPES, João Batista. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Novo Código Civil. 

Revista dos Tribunais, ano 92, v. 818, p. 36-46, dez. 2003. p. 44. Merece destaque, ainda, o Enunciado nº. 284 

da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “As pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos ou de fins não-econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da personalidade jurídica”. 

Atualmente, observa-se que o art. 49-A do CC/2002, a contrario sensu, também faz alusão a “associados” e 

“instituidores” como exemplos adicionais de possíveis legitimados passivos para o pedido de desconsideração. 
361 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 133. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 438. V. tb.: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2017. p. 377. 
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desconsiderada”.362 A essas figuras costuma-se atribuir o nome de desconsideração indireta 

e expansiva.363 

 Vale lembrar, na linha do que já foi exposto no item 5.2.4 do Capítulo 1, que essas 

hipóteses de desconsideração indireta e expansiva apenas reforçam que a desconsideração da 

personalidade jurídica não implica a ineficácia do próprio ato de registro da pessoa jurídica 

– situação que em nada impactaria aqueles que não são sócios –, mas apenas a 

inoponibilidade da separação patrimonial havida entre a pessoa jurídica e o terceiro atingido 

pela medida – de modo que, aos olhos do beneficiado, ambos os patrimônios sejam 

considerados como um só. 

 Questão interessante, igualmente relacionada ao tema, consiste em saber se há 

legitimidade passiva de ex-sócios para figurarem na demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica. Ana Frazão, ao tratar da matéria, aponta julgado do Superior Tribunal 

de Justiça “que permite a desconsideração em relação a ex-sócios mesmo por dívida contraída 

após a saída deles, sob o fundamento de que a insolvência decorreu de atos praticados 

enquanto ainda eram sócios”.364-365 Em sentido mais restrito, defendem Gilberto Gomes 

 
362 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; BRASIL, Deilton Ribeiro. Aspectos Relevantes (Materiais e 

Processuais) da Teoria da Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica. In: GAMA, Guilherme 

Calmon Nogueira da (Org.). Desconsideração da personalidade jurídica: visão crítica da jurisprudência. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 8. Ainda sobre o assunto, merece destaque: FRAZÃO, Ana. Desconsideração da 

Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). 

Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. pp. 506-508. Em sentido 

contrário, afirmando não ser “possível deduzir pretensão para incluir terceiros alheios à administração e aos 

quadros da sociedade”: VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC 

– natureza, procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 124. 
363 Enunciado nº. 11 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “Aplica-se o 

disposto nos arts. 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade 

jurídica”. V. tb.: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; FERREIRA, Gustavo Costa. Sobre a desconsideração da 

personalidade jurídica no âmbito da Lei 12.846/13. Revista Jurídica Luso-Brasileira, ano 5, n. 1, p. 1.215-

1.246, 2019. pp. 1.227-1.228; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 133. In: GAJARDONI, 

Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 438. 
364 FRAZÃO, Ana. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio 

Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012. pp. 508-509. 
365 É ver-se trecho relevante da ementa do acórdão destacado por Ana Frazão: “Em sede de processo falimentar, 

não há como a desconsideração da personalidade jurídica atingir somente as obrigações contraídas pela 

sociedade antes da saída dos sócios. Reconhecendo o acórdão recorrido que os atos fraudulentos, praticados 

quando os recorrentes ainda faziam parte da sociedade, foram causadores do estado de insolvência e 

esvaziamento patrimonial por que passa a falida, a superação da pessoa jurídica tem o condão de estender aos 
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Bruschi, Rita Dias Nolasco e Rodolfo da Costa Manso Real Amadeo que “a questão mais 

importante, para saber se um determinado ex-sócio vai ou não ser responsabilizado pela 

execução, é definida pelo marco temporal da origem da dívida, isto é, o momento em que a 

obrigação foi contraída”.366 Tal critério, no entanto, não nos parece útil para a teoria maior, 

em que se admite a desconsideração independentemente da existência de crédito.367 

 Outro ponto de controvérsia diz respeito à legitimidade passiva dos simples 

investidores – por ex., titulares de ações de companhias abertas em circulação no mercado. 

Em nossa visão, os simples investidores não devem ser considerados legitimados passivos 

para o pleito de desconsideração, independentemente da teoria adotada para a sua aplicação 

(maior ou menor) – a não ser que tenham participado ou sido beneficiados de alguma forma 

do abuso societário.368 

 Ao mesmo tempo, deve-se ter cuidado para não confundir hipóteses de 

desconsideração da personalidade jurídica – da qual decorre a ineficácia da autonomia 

patrimonial entre pessoa jurídica e atingido, de modo que eventual poder de constrangimento 

detido em face daquela se preste a atingir o patrimônio do desconsiderando (na 

 
sócios a responsabilidade pelos créditos habilitados, de forma a solvê-los de acordo com os princípios próprios 

do direito falimentar, sobretudo aquele que impõe igualdade de condição entre os credores (par conditio 

creditorum), na ordem de preferência imposta pela lei” (STJ, REsp 1.180.714, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julg. 5.4.2011). 
366 BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no 

Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 150. 
367 Como bem notam Gilberto Gomes Bruschi, Rita Dias Nolasco e Rodolfo da Costa Manso Real Amadeo, os 

legitimados passivos para o pleito de desconsideração podem variar a depender da teoria adotada. É ver-se: 

BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no 

Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 148. Entretanto, não concordamos 

com a divisão proposta pelos autores quanto aos legitimados passivos para os pedidos de desconsideração 

fundados na teoria maior e na teoria menor. 
368 FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. Comentários ao art. 137. In: STRECK, Lenio 

Luiz et al. (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. pp. 213-214. Em 

sentido semelhante, embora sem adentrar especificamente na questão dos simples investidores, é ver-se: ASSIS, 

Araken de. Processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, t. 1, p. 143; BRUSCHI, 

Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de 

Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 148. Ana Frazão alerta (a nosso ver, 

corretamente) que, mesmo quando o abuso societário beneficiar os simples investidores, a desconsideração da 

personalidade jurídica em face deles pode se mostrar inadequada: FRAZÃO, Ana. Desconsideração da 

Personalidade Jurídica e Tutela de Credores. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (Org.). 

Questões de direito societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012. p. 508. 
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desconsideração clássica) – com casos de responsabilidade direta – ou seja, relação própria 

entre credor e devedor –, instituída por lei. 

 Enquadram-se nessa segunda categoria, em nosso sentir, alguns dos exemplos 

mencionados por Christian Garcia Vieira, que se refere aos §§ 2º a 4º do art. 28 da Lei nº. 

8.078/1990, assim como aos arts. 36, § 1º, 39 e 40 da Lei nº. 6.024/1974.369 Como antecipado, 

dispositivos dessa espécie retratam situações de responsabilidade direta, não já de 

desconsideração da personalidade jurídica. 

 Seja como for, serão legitimadas para integrar o polo passivo da demanda de 

desconsideração aquelas pessoas que, de acordo com o direito material, possam em tese vir 

a ser atingidos por meio da desconsideração da personalidade jurídica. 

 Resta saber se a própria pessoa jurídica é legitimada passiva para a demanda de 

desconsideração, nos casos de desconsideração clássica – em que o atingido será, em regra, 

o sócio. Nas hipóteses de desconsideração inversa, não há qualquer dúvida, já que o alvo será 

o patrimônio da pessoa jurídica – sendo pertinente indagar, nesse caso, se o responsável 

originário deve integrar a demanda de desconsideração.  

 Flávio Luiz Yarshell apresenta resposta negativa, sob o argumento de que “a 

pretensão é para extensão da responsabilidade patrimonial a terceiro, mediante 

desconsideração. Portanto, destinatário direto do provimento é aquele terceiro, suposto 

responsável”.370 

 No entanto, tendo em vista que a desconsideração da personalidade jurídica tem por 

consequência tornar ineficaz, perante o beneficiado pela providência, a autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica relativamente à pessoa atingida, não se pode afastar a 

integração da pessoa jurídica na respectiva demanda. Não se trata de responsabilizar o 

terceiro atingido, sem reflexos para a pessoa jurídica. A decisão de desconsideração afeta a 

 
369 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 122-123. 
370 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 135. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 242. Nessa direção: 

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 135. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. pp. 447-448.  
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esfera jurídica do atingido e, também, aquela da pessoa jurídica – já que tornará inoponível 

a separação patrimonial havida entre ela e a parte alcançada pela providência.371 

 Pode-se dizer o mesmo para a desconsideração inversa. Embora mais uma vez se trate 

de considerar inoponível a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, essa medida afetará 

também a esfera do sócio devedor – que tampouco poderá opor ao credor a separação 

patrimonial anteriormente havida entre ele e a pessoa jurídica.  

 A medida postulada é de ineficácia da autonomia patrimonial entre aquelas duas 

partes, sendo ambas impactadas juridicamente em caso de seu deferimento.372 Ou seja, em 

qualquer caso, há litisconsórcio necessário entre o potencial devedor principal e o 

desconsiderando quando pleiteada a desconsideração. 

 

3.2. Elementos da demanda de desconsideração 

 

 Muito embora já tenhamos abordado brevemente os elementos da demanda de 

desconsideração, acreditamos que alguns comentários adicionais sejam úteis. 

 

3.2.1. Partes 

 

 Como já adiantado, “partes na demanda são o sujeito que comparece perante o juiz 

pedindo tutela jurisdicional e aquele em relação ao qual essa tutela é pedida”.373 Nessa 

direção, Cassio Scarpinella Bueno explica que “é parte quem pede e contra quem se pede 

 
371 Em sentido semelhante, embora tratando da fraude à execução, é ver-se: CAHALI, Yussef Said. Fraudes 

contra credores: fraude contra credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal 

e fraude à execução penal. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 279; NONATO, Orozimbo. Fraude 

contra credores: da ação pauliana. Rio de Janeiro: Jurídica e Universitária, 1969. p. 181. Especificamente com 

relação à desconsideração da personalidade jurídica, há precedentes do STJ no sentido de reconhecer o interesse 

recursal da pessoa jurídica contra a decisão que decreta a desconsideração “a fim de defender direito próprio, 

consistente na sua autonomia em relação aos sócios e na regularidade da administração” (STJ, AgInt no AREsp 

1.001.293, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julg. 27.4.2017). V. tb.: STJ, AgInt no REsp 1.591.146, 3ª 

T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 8.11.2016. 
372 Em sentido semelhante: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 219-220. 
373 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 137.  
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alguma espécie de tutela jurisdicional”,374 adotando a clássica definição de Giuseppe 

Chiovenda.375-376 

 Pode-se afirmar, desse modo, que o polo ativo da demanda de desconsideração será 

ocupado por quem a propuser. Aquele que pretender a desconsideração da personalidade 

jurídica será o autor da demanda. Essa afirmação é verdadeira ainda que a pessoa não seja 

legitimada para o pedido, na medida em que os conceitos de parte e legitimidade, embora 

relacionados, não se confundem.377 

 Por outro lado, como não poderia deixar de ser, aqueles em face dos quais se aspira a 

desconsideração – ou seja, aqueles em relação aos quais a tutela é pedida – integrarão o polo 

passivo da demanda, como réus. 

 

3.2.1.1. Litisconsórcio 

 

3.2.1.1.1. Espécies de litisconsórcio 

 

 “Litisconsórcio é fenômeno que diz respeito à reunião de mais de uma parte em, ao 

menos, um dos polos da relação processual”.378 Como visto anteriormente (item 2.2 deste 

Capítulo 2), a definição corresponde ao cúmulo subjetivo de demandas. Apontam-se em 

doutrina diversas classificações relativas ao litisconsórcio.  

 
374 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

p. 3. 
375 “O conceito de parte entronca-se no conceito do processo e da relação processual: Parte é aquêle que 

demanda em seu próprio nome (ou em cujo nome é demandada) a atuação duma vontade da lei, e aquêle em 

face de quem essa atuação é demandada. A idéia de parte é ministrada, portanto, pela própria lide, pela relação 

processual, pela demanda; não é necessário rebuscá-la fora da lide e, especialmente, na relação substancial que 

é objeto da controvérsia” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 3ª ed. Tradução 

de J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969. v. 2, p. 234). 
376 Há também o conceito puro de parte. Como expõe Cândido Rangel Dinamarco, o conceito puro de parte 

abrangeria todos “os sujeitos interessados da relação processual, ou os sujeitos do contraditório instituído 

perante o juiz” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 2, p. 286). 
377 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 140-141. 
378 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

p. 75. 



138 

 

 No que tange à posição dos litisconsortes, fala-se em: (i) litisconsórcio ativo, que se 

verifica com a pluralidade de partes no polo ativo; (ii) litisconsórcio passivo, caracterizado 

pela pluralidade de partes no polo passivo; e (iii) litisconsórcio misto ou recíproco, decorrente 

da verificação simultânea dos litisconsórcios ativo e passivo. 

 Quanto ao momento de formação, surgem as seguintes situações: (i) litisconsórcio 

inicial (ou originário), quando formado desde o início do processo; e (ii) litisconsórcio 

ulterior (incidental ou superveniente), quando a sua formação ocorre já com o processo em 

curso. 

 Em relação à obrigatoriedade de que seja formado o litisconsórcio, dividem-se os 

casos entre: (i) litisconsórcio facultativo, em que a pluralidade de litigantes ocorre por 

simples opção; e (ii) litisconsórcio necessário, em que a lei ou a relação jurídica controvertida 

determinam a pluralidade de partes em algum dos polos. 

 Ainda, quanto ao resultado do julgamento, há (i) litisconsórcio simples, que traduz a 

possibilidade de os litisconsortes receberem resultados diversos para suas exigências; e (ii) 

litisconsórcio unitário, quando o julgamento deve ser uniforme e homogêneo para todos, 

porque haveria uma única exigência, incindível. As classificações acima expostas são 

independentes, de modo que se poderia falar, por exemplo, em litisconsórcio passivo, inicial, 

necessário e unitário.379 

 Pode-se ainda classificar as espécies de litisconsórcio segundo as combinações 

possíveis entre os cúmulos objetivo e subjetivo de demandas. Nesse caso, poderíamos fazer 

alusão a (i) litisconsórcio sucessivo, quando a relação entre os pedidos para cada parte 

assumir o caráter de prejudicialidade; (ii) litisconsórcio alternativo, quando assim for 

definida a relação entre as demandas formuladas em face de cada litisconsorte; e (iii) 

litisconsórcio eventual, quando a relação for de subsidiariedade.380 

 
379 As classificações apresentadas se baseiam nos ensinamentos de: BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e 

terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 75-77; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 385-427; 

DELLORE, Luiz. Comentários ao art. 113. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do 

Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. 

pp. 383-384. 
380 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 168; 

MAZZEI, Rodrigo. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa 
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3.2.1.1.2. Litisconsórcio e demanda de desconsideração 

 

 Uma ou mais pessoas podem propor, em conjunto, demanda de desconsideração. 

Entre elas restará formado litisconsórcio ativo, facultativo e simples, em regra. 

 Ainda, como se viu (item 3.1.2 deste Capítulo 2), na demanda de desconsideração 

(seja clássica, seja inversa), responsável originário e atingido devem necessariamente 

integrar o polo passivo. Na desconsideração clássica, devedora principal é a pessoa jurídica 

e o atingido um dos legitimados passivos segundo o direito material. Na desconsideração 

inversa, o responsável originário corresponde a um desses legitimados passivos, buscando-

se atingir a pessoa jurídica. Em qualquer caso, está-se diante de um caso de litisconsórcio 

necessário pela natureza da relação jurídica controvertida. Da mesma forma, o litisconsórcio 

é unitário, porque não se cogita de resultado diverso entre os demandados. Há, assim, 

situação de cúmulo puramente subjetivo, em que apenas uma exigência é postulada perante 

o juiz, de natureza incindível. 

 Pode ocorrer também a inclusão de diversas pessoas para serem atingidas pela 

desconsideração. Nesse caso, haverá cumulação objetiva e subjetiva de demandas. Por 

exemplo, se for pleiteada a desconsideração clássica para atingir mais de um sócio, haverá 

entre eles, em regra, litisconsórcio facultativo, conservando-se, a seu turno, o litisconsórcio 

necessário com a pessoa jurídica devedora. Ou seja, haverá duas demandas: a primeira em 

face da pessoa jurídica e do primeiro sócio, caracterizando litisconsórcio necessário e 

unitário, e a segunda em face da pessoa jurídica e do segundo sócio, com as mesmas 

características. Entre elas, entretanto, o litisconsórcio será facultativo e simples, em regra. 

Nesse caso, o cúmulo (objetivo e subjetivo) será, em princípio, opcional (litisconsórcio 

facultativo), sendo possível que apenas um sócio seja atingido – e na mesma medida será 

 
do Consumidor e no Projeto do “novo” Código de Processo Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (Org.). 

Direito processual empresarial: estudos em homenagem ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012. pp. 778-780. 
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afetada a pessoa jurídica –, mas não o outro (litisconsórcio simples) – e, quanto a esse, as 

consequências também valerão para a pessoa jurídica.381 

 A análise feita até agora teve por enfoque apenas a demanda de desconsideração – 

ainda que cumulada com outra demanda de desconsideração. Imagine-se, no entanto, o caso 

de uma demanda de desconsideração proposta conjunta ou incidentalmente a uma demanda 

que vise à condenação do potencial devedor principal ao cumprimento de determinada 

prestação. Restará estabelecido, nessa hipótese, litisconsórcio passivo, facultativo e simples. 

O litisconsórcio pode ser originário ou ulterior, conforme seja formado desde a petição inicial 

ou incidentalmente. Não é necessário que os pedidos sejam formulados em conjunto 

(litisconsórcio facultativo).382 Da mesma forma, nada impede que os resultados das 

demandas – de condenação e de desconsideração – alcancem resultados distintos 

(litisconsórcio simples). 

 Quanto à classificação do litisconsórcio como sucessivo, alternativo ou eventual, 

Cassio Scarpinella Bueno alerta que, em qualquer caso, deve ser observado o caso concreto, 

não sendo possível definir, em tese, a modalidade de litisconsórcio.383 Concordamos com tal 

visão. Pode-se pensar, por exemplo, em hipótese na qual o demandante busque a 

desconsideração para atingir um sócio e, subsidiariamente, alcançar o patrimônio de outro 

(litisconsórcio eventual). Do mesmo modo, pode-se formar litisconsórcio alternativo, de 

modo que seja atingido o patrimônio de um sócio ou de outro da mesma pessoa jurídica. Por 

 
381 Ao mesmo, como bem destaca Sidnei Agostinho Beneti, pode haver litisconsórcio necessário em função da 

“prática de ato por parte de ambos relativamente ao autor” (BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da 

sociedade e legitimidade ad causam: esboço de sistematização. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim (Org.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins). São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 1.021). 
382 Nessa esteira, na vigência do CPC/1973: BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da sociedade e 

legitimidade ad causam: esboço de sistematização. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(Org.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins). São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004. pp. 1.020-1.021. 
383 “Antes de defender uma ou outra corrente, o que me parece mais importante é verificar a própria relação de 

direito material e como é que se deu sua tradução para o processo pela petição inicial formulada pelo autor. É 

a partir desses dados que o intérprete poderá entender estar diante de um ou outro ‘tipo’ de litisconsórcio. Nunca 

o contrário” (BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 103). Na mesma linha: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. 

Casos problemáticos: partes ou terceiros? (Análise de algumas situações complexas de direito material). In: 

DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros 

no processo civil (e assuntos afins). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. pp. 1.038-1.039.  



141 

 

fim, o litisconsórcio será sucessivo quando houver cumulação entre uma demanda 

condenatória proposta em face da devedora principal por prejuízos a consumidor(es) e uma 

demanda de desconsideração fundada no CDC, na linha do que foi exposto no item 3.1.1 

deste Capítulo 2.  

 Lembre-se ainda que, no caso da demanda de desconsideração baseada na teoria 

maior, não haverá jamais litisconsórcio sucessivo para com eventuais demandas 

condenatórias. As demandas são independentes entre si. É necessário, contudo, haver título 

(seja judicial, seja extrajudicial) consubstanciando uma relação de compromisso perante a 

devedora principal para que o demandante possa atingir, pela via executiva, o patrimônio da 

pessoa objeto do pedido de desconsideração, caso deferida sua decretação. 

 

3.2.1.2. Partes na demanda cumulada e partes na demanda de desconsideração 

 

 No caso de cumulação de demandas – por exemplo, uma demanda condenatória 

cumulada com uma demanda de desconsideração –, é relevante diferenciar as partes de cada 

uma delas. 

 A demanda de desconsideração, como já se viu, tem como partes o demandante – 

aquele que aspira a desconsideração – e os demandados – em face dos quais o pedido de 

desconsideração é formulado. Vale lembrar que o polo passivo da demanda de 

desconsideração será sempre ocupado, ao menos, por uma pessoa jurídica e por um dos 

legitimados passivos para a providência. Se a pessoa jurídica for a potencial devedora 

principal, estar-se-á diante de desconsideração clássica, ao passo que, sendo a pessoa jurídica 

a parte cujo patrimônio se pretende alcançar por meio da desconsideração, estar-se-á diante 

da desconsideração inversa. Sempre integrarão o polo passivo da demanda de 

desconsideração, pois, um potencial devedor principal e uma parte cujo patrimônio se busca 

alcançar graças à inoponibilidade da separação patrimonial havida entre os dois. 

 Para facilitar a compreensão do que será exposto a seguir, consideraremos a hipótese 

da desconsideração clássica – em que a pessoa jurídica é a potencial devedora principal. Da 

mesma forma, muito embora não se negue haver diversos legitimados passivos para o pleito 

de desconsideração (item 3.1.2 deste Capítulo 2), restringiremos nossa análise ao caso do 



142 

 

sócio a título de exemplo. Dito de maneira diversa, a título de exemplo, será considerada uma 

demanda de desconsideração (clássica) proposta em face de uma pessoa jurídica (potencial 

devedora principal) e de um sócio (cujo patrimônio se pretende atingir). 

 Qualquer outra demanda, cumulada àquela de desconsideração, terá as suas próprias 

partes, podendo assumir posições distintas das partes da demanda de desconsideração. Pode-

se citar o caso da demanda condenatória proposta pelo potencial credor em face da pessoa 

jurídica, potencial devedora principal. 

 Sendo pleiteada incidentalmente a desconsideração da personalidade jurídica pelo 

autor, os polos ativos de ambas as demandas – condenatória e de desconsideração – serão 

ocupados pela mesma pessoa – o autor da demanda condenatória –, apesar de haver relativa 

dissociação entre os polos passivos de cada uma delas – vez que o polo passivo da demanda 

condenatória será integrado pela pessoa jurídica, sendo o polo passivo da demanda de 

desconsideração ocupado também pela pessoa jurídica, em litisconsórcio necessário com o 

sócio. 

 Com efeito, a simples instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica não faz com que o sócio se torne parte da demanda cumulada. Há duas demandas 

diversas, que conservam suas características próprias.  

 Daí porque o patrimônio do sócio apenas poderá ser alcançado pelo autor, com 

fundamento em eventual relação de compromisso mantida junto à pessoa jurídica, caso tenha 

havido o julgamento de procedência do pedido principal naquela demanda (de 

desconsideração).384-385 Do mesmo modo, sendo julgado improcedente o pedido, restará 

mantida a separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e do sócio. Também eventual 

suspensão dos efeitos da decisão de procedência do pedido de desconsideração obstará (ao 

menos provisoriamente) que se alcance o patrimônio do sócio.386 

 Ou seja, independentemente da fase em que se encontre a demanda cumulada, o 

julgamento de procedência do pedido de desconsideração, no âmbito da demanda incidental, 

 
384 Em sentido semelhante: MOREIRA, Alberto Camiña. Litisconsórcio no processo de execução. São Paulo. 

2001. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

pp. 128 e 143. 
385 Ressalvada a hipótese de deferimento de tutela provisória, que será analisada adiante (item 4 do Capítulo 3). 
386 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 125-126. 
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afigura-se imprescindível para que o patrimônio do sócio venha a ser atingido pelo autor. 

Ainda que instaurado o incidente de desconsideração em execução de título extrajudicial, por 

exemplo, o patrimônio do sócio não poderá ser alcançado automaticamente pela via 

executiva, sendo necessário que tenha sido julgado procedente o pedido de desconsideração 

em face dele. Ao mesmo tempo, como já antecipado, a simples procedência do pedido de 

desconsideração não é suficiente para permitir a prática de atos executivos sobre o patrimônio 

do sócio. Será necessário haver poder de constrangimento (pretensão) em face da pessoa 

jurídica, devedora principal, consubstanciado em título executivo (judicial ou extrajudicial), 

para que, com base nesse título, aliado à decisão de desconsideração, seja atingido o 

patrimônio do sócio. 

 Por outro lado, a nosso ver, não se afigura rigorosamente correto afirmar que, com a 

decisão de procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio 

assumiria a posição de demandado na demanda cumulada.387 Recorde-se que, em acepção 

estrita, as partes são o sujeito que pede a tutela jurisdicional e aquele em face do qual essa 

tutela é pleiteada. Retomando o exemplo da demanda condenatória cumulada com a demanda 

de desconsideração, não acreditamos ser possível afirmar que, com o julgamento de 

procedência do pedido de desconsideração na demanda incidental, o sócio passaria também 

a figurar como réu daquela – sendo em face dele formulado pedido condenatório. 

 Há alguns motivos que nos levam a essa conclusão. 

 Em primeiro lugar, pela relação de direito material subjacente. A parte cujo 

patrimônio se busca atingir por meio da desconsideração – no caso, o sócio – não integra a 

relação obrigacional, seja sob o ponto de vista da relação de dever, seja sob o ponto de vista 

 
387 “Caso o incidente se instaure no curso de um processo cognitivo (ou na fase de conhecimento de um processo 

‘sincrético’), e vindo a ser proferida decisão que desconsidere a personalidade jurídica, o sócio (ou a sociedade, 

no caso de desconsideração inversa) passará a integrar o processo como demandado. Consequência disso é que 

a sentença poderá afirmar sua condição de responsável pela obrigação, o que tornará possível fazer com que a 

execução atinja seu patrimônio, nos termos do art. 790, VII. De outro lado, não tendo sido instaurado o incidente 

durante o processo de conhecimento, sempre será possível postular a desconsideração da personalidade jurídica 

na fase de cumprimento de sentença. Neste caso, assim como ocorrerá quando o incidente for instaurado no 

curso de execução fundada em título extrajudicial, sendo proferida a decisão que desconsidera a personalidade 

jurídica, o sócio (ou a sociedade, no caso de desconsideração inversa) assumirá a posição de executado, de 

modo que sobre seu patrimônio passará a ser possível incidir a atividade executiva” (CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 97). 
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da relação de compromisso. O que se verifica com a desconsideração é a ineficácia relativa 

(inoponibilidade) da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio. Por força dessa 

inoponibilidade – decorrente da desconsideração (clássica) –, eventual poder de 

constrangimento detido em face da pessoa jurídica atingirá também o patrimônio do sócio. 

 Não há, pois, prestação a ser cumprida pelo sócio, seja na qualidade de devedor 

(integrante da relação de dever), seja na qualidade de responsável (integrante apenas da 

relação de compromisso). A desconsideração da personalidade jurídica não se presta a tal 

finalidade. Por conseguinte, não se cogita de demanda condenatória em face do sócio.388 

Aliás, fosse possível o ajuizamento de demanda condenatória – com fundamento em alguma 

prestação devida diretamente por parte do sócio –, provavelmente seria inútil a 

desconsideração. 

 Em segundo lugar, porque processualmente se estaria a criar uma sistemática 

incongruente, notadamente diante da possibilidade de que a demanda de desconsideração 

seja proposta a qualquer tempo.  

 Segundo a lógica que contestamos, caso fossem cumuladas na fase de conhecimento 

demandas condenatória e de desconsideração, seriam proferidas duas decisões: (i) uma 

decretando a desconsideração, em primeiro lugar, no incidente; e (ii) outra de natureza 

condenatória, não só em face da pessoa jurídica (potencial devedora principal), como também 

em face do sócio – muito embora jamais se tenha pedido a condenação do sócio, mas apenas 

da pessoa jurídica. Contudo, não acreditamos ser viável entender que, ao formular pedido de 

desconsideração na fase de conhecimento, adita-se implicitamente o pedido já formulado na 

demanda cumulada, para abranger também a condenação do sócio. 

 
388 “Lança-se mão da ação condenatória quando se pretende obter do réu uma determinada prestação (positiva 

ou negativa), pois, ‘correlativo ao conceito de condenação é o conceito de prestação’. Dêste modo, um dos 

pressupostos da ação de condenação é ‘a existência de uma vontade de lei que garanta um bem a alguém, 

impondo ao réu a obrigação de uma prestação [...]’” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para 

distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual 

Civil, ano 2, v. 3, p. 95-132, jan./jun. 1961. p. 105). Ainda, afastando a natureza condenatória da decisão de 

desconsideração, confira-se: DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, 

fraude, ônus da prova e contraditório. In: Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. t. 1, p. 546. 
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 Ainda de acordo com essa lógica, na hipótese de ser formulado pedido de 

desconsideração na fase de cumprimento de sentença, bastaria uma decisão única, de 

desconsideração, para que o patrimônio do sócio fosse submetido ao alcance do exequente. 

Mais uma vez, não consideramos possível sustentar que, ao formular pedido de 

desconsideração, haveria pedido implícito para a condenação do sócio – que dessa vez 

precisaria ser julgado na própria demanda incidental, em conjunto com o pedido de 

desconsideração, já que não haveria espaço para tal julgamento, de natureza condenatória, 

no cumprimento de sentença.389 

 Não há necessidade de condenação do sócio – e tal medida sequer seria possível, com 

base na desconsideração. Basta a desconsideração, seja quando requerida na fase de 

conhecimento, seja quando requerida no cumprimento de sentença, para tornar inoponível a 

separação patrimonial havida entre pessoa jurídica e sócio. Havendo crédito exequível em 

face da pessoa jurídica, o credor poderá atingir também o patrimônio do sócio com base no 

respectivo título executivo, graças à decisão de desconsideração. 

 O regime procedimental estabelecido pelo Código de Processo Civil para a demanda 

de desconsideração é um só – ainda que se admita haver particularidades em alguns casos, 

como por exemplo ocorre quando a demanda de desconsideração é proposta originariamente, 

hipótese em que será dispensada a instauração de incidente próprio, assim como a suspensão 

a que alude o art. 134, § 3º, do CPC/2015. Essas particularidades, evidentemente, não afetam 

o que defendemos. 

 Quando pleiteada originariamente a desconsideração, haverá ainda assim duas 

demandas com partes distintas, que tramitarão em paralelo. A decisão final julgará dois 

pedidos autônomos. O pleito condenatório abrangerá apenas a pessoa jurídica (devedora 

principal). O pedido de desconsideração, a seu turno, dirá respeito tanto à pessoa jurídica 

quanto ao sócio.  

 Postulada a desconsideração incidentalmente em demanda condenatória, o 

julgamento de procedência daquele pedido não fará com que o réu da demanda de 

 
389 Quando proposta a demanda incidental de desconsideração em sede de execução de título extrajudicial, criar-

se-ia situação ainda mais inusitada: em face do potencial atingido pela desconsideração haveria título judicial 

condenatório, ao passo que perante o devedor principal existiria apenas título executivo extrajudicial. 
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desconsideração se torne também demandado na demanda cumulada. Não há em face dele 

qualquer outra demanda apresentada que não seja a demanda de desconsideração.390 Afinal, 

basta ao credor a condenação da pessoa jurídica (devedora principal) – não do réu da 

demanda de desconsideração –, aliada à inoponibilidade da separação patrimonial havida 

entre a pessoa jurídica e o sócio – o que ocorrerá por meio da decisão de desconsideração 

(clássica) –, para atingir o patrimônio do sócio no âmbito de cumprimento de sentença, 

fundado no título judicial formado perante o devedor principal e na decisão de 

desconsideração.  

 No caso do cumprimento de sentença instaurado em face da devedora principal, a 

demanda, a rigor, é a mesma da fase de conhecimento. A demanda abrange todos os atos 

tendentes à tutela jurisdicional plena, sendo esta entendida, nas palavras de Heitor Vitor 

Mendonça Sica, como a “efetiva satisfação do direito material no plano real de modo 

efetivo”.391 Nessa situação, seria possível falar em duas demandas: (i) a primeira, 

condenatória, que se estenderá até a efetiva satisfação do crédito – abrangendo o 

cumprimento de sentença –; e (ii) a segunda, de desconsideração, que se esgotará com o 

trânsito em julgado da decisão, a qual, sendo favorável, permitirá que o credor alcance, por 

meio do título executivo formado na primeira, o patrimônio do sócio. Ao mesmo tempo, 

afigura-se evidente que o sócio poderá participar da demanda cumulada. Sua posição 

processual será objeto de análise detalhada adiante (item 7.1.2 do Capítulo 3). 

 Na execução de título extrajudicial, em que também se pode falar em demanda 

visando à tutela jurisdicional executiva, o mesmo fenômeno se verifica. A demanda de 

desconsideração atinge o seu fim com a inoponibilidade da separação patrimonial entre 

pessoa jurídica e sócio. A demanda executiva, a seu turno, prossegue contra o responsável 

originário, podendo-se, por meio do respectivo título executivo e após a desconsideração, 

 
390 Nessa linha, é válida a remissão aos ensinamentos de Cassio Scarpinella Bueno, embora tratando da hipótese 

da assistência: “Prevalece correta a compreensão, de qualquer sorte, de que a intervenção do assistente (simples 

ou litisconsorcial) não o torna parte do processo. É que ele, a despeito da intervenção, não formulada nem em 

face dele é formulado pedido de tutela jurisdicional” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de 

direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 526). No mesmo sentido: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de 

Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 452-454. 
391 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 38. 
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atingir ativos integrantes formalmente do patrimônio do sócio, que também participará do 

contraditório. 

 Em qualquer hipótese, não se pode descartar a possibilidade de que o cumprimento 

de sentença e a execução de título extrajudicial sejam movidos apenas em face do atingido 

pela demanda de desconsideração. Nesses casos, haverá de fato demanda própria – 

compreendida como ato por meio do qual se veicula uma exigência (nessa situação, 

executiva) – diretamente em face do potencial atingido, sendo fundada no título executivo 

existente em face do responsável originário e na decisão de mérito favorável da decisão de 

desconsideração. 

 

3.2.2. Pedido 

 

 Tanto o art. 50 do CC/2002 quanto o art. 133 do CPC/2015 deixam claro que qualquer 

decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido. Trata-se 

de requisito que decorre, ademais, do princípio da demanda (art. 2º do CPC/2015).392 

Consequentemente, não se pode admitir a decretação da desconsideração ex officio pelo 

juiz.393 

 
392 Art. 2º do CPC/2015: “O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo 

as exceções previstas em lei”. 
393 Nessa direção: ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

v. 2, t. 1, pp. 146-147; BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 133. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. 

(Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, p. 260; 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual 

civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 561-562; CÂMARA, 

Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 95; DIDIER JR., Fredie. 

Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 

18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, p. 526; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 

2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 142; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 378; NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 677; 

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 133. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 437; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo sistema 

processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 236; WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, 

Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2018. v. 1, pp. 374-375; YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 

234. Em sentido contrário, entendendo que o art. 28 do CDC admitiria a desconsideração de ofício pelo juiz, é 

 



148 

 

 Quando formulado incidentalmente o pedido de desconsideração, não se pode admitir 

sua cumulação com pedidos de natureza diversa, exceto se preenchidos os pressupostos do 

art. 329 do CPC/2015.394 É que a possibilidade de que seja formulado pedido de 

desconsideração a qualquer momento (art. 134, caput, do CPC/2015) representa exceção à 

regra de estabilização da demanda.395 

 O pedido de desconsideração da personalidade jurídica veicula a exigência de que 

seja tornada inoponível, perante o demandante, a separação patrimonial havida entre a pessoa 

jurídica e o terceiro (bem da vida, pedido mediato), assim como de que seja expedido o 

provimento jurisdicional necessário para tanto (pedido imediato), cuja natureza teremos a 

oportunidade de avaliar adiante (item 2 do Capítulo 4). 

 Como se sabe, de acordo com o art. 322, § 2º, do CPC/2015, “a interpretação do 

pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. 

Imprescindível, assim, a análise da causa de pedir. 

 

3.2.3. Causa de pedir 

 

 Alerta José Rogério Cruz e Tucci “que a problemática concernente à causa de pedir 

delineia-se, como é curial, a mais complexa e controvertida dentre aquelas que plasmam a 

questão da individuação da demanda”.396 

 
ver-se: GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo. 14ª 

ed. Salvador: Juspodivm, 2019. pp. 313-316; MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: 

tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, p. 112. 
394 Art. 329 do CPC/2015: “O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a 

causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação 

deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. 

Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir”. 
395 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. pp. 440-441. 
396 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

p. 29. 
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 Não pretende o presente trabalho, pois, esgotar o tema. Apenas serão apresentadas 

algumas considerações que reputamos relevantes no que tange à causa de pedir da demanda 

de desconsideração da personalidade jurídica. 

 Conforme explica Araken de Assis, ao analisar a causa de pedir, a doutrina se divide 

entre duas teorias principais: a teoria da individualização e a teoria da substancialização397 – 

também referidas como teoria da individuação e teoria da substanciação.398  

 De acordo com a primeira teoria – da individualização ou individuação –, a causa de 

pedir estaria completa “somente pela identificação, na inicial, da relação jurídica da qual o 

autor extrai certa consequência jurídica”.399 A seu turno, segundo a teoria da 

substancialização ou substanciação, a causa de pedir seria formada pelo “conjunto de fatos 

em que o autor baseia a ação”.400-401 

 É majoritário o entendimento no sentido de o ordenamento jurídico brasileiro ter 

adotado a teoria da substancialização ou substanciação,402 notadamente diante da redação do 

art. 319, III, do CPC/2015.403 Há vozes na doutrina, entretanto, que sustentam corrente 

intermediária.404 Nessa esteira, Ricardo de Barros Leonel defende que “o aspecto central e 

sensível onde reside a diversidade [entre as doutrinas (individuação e substanciação)] é, 

 
397 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. pp. 135-136. 
398 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

pp. 153-157; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 319. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca 

et al. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. pp. 8-11. 
399 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 136. 
400 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 138. 
401 Na mesma linha: LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de pedir e pedido: o direito superveniente. São Paulo: 

Método, 2006. p. 87. 
402 Já na vigência do CPC/2015, remeta-se a: COSTA, Susana Henriques da. Comentários ao art. 319. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015. pp. 507-508; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, p. 

560; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2019. v. 2, pp. 151-154; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 319. In: GAJARDONI, Fernando 

da Fonseca et al. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 8. Comentando o CPC/1973, é ver-se: ASSIS, Araken 

de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 138. 
403 Art. 319, III, do CPC/2015: “A petição inicial indicará: [...] III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”. 
404 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

pp. 153-157; LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de pedir e pedido: o direito superveniente. São Paulo: 

Método, 2006. pp. 86-93. 
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justamente, a hipótese dos direitos reais – e, com igual razão, os direitos absolutos em geral. 

É nesse particular que elas se distanciam, o que não ocorre em relação aos direitos 

obrigacionais”.405 Araken de Assis, por sua vez, afirma seguramente não ter sido consagrada 

a teoria da individualização, muito embora reconheça ser possível discutir se houve “rigorosa 

fidelidade” à teoria da substancialização.406 

 Para a análise da causa de pedir da demanda de desconsideração, nos pautaremos 

segundo os contornos gerais do art. 319, III, do CPC/2015, observando ainda o art. 134, § 4º, 

do CPC/2015, o qual estabelece que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. Ambos os 

dispositivos informam a causa de pedir ou a razão da demanda407 de desconsideração. 

Consoante expõe José Rogério Cruz e Tucci, “compõem a causa petendi o fato (causa 

remota) e o fundamento jurídico (causa próxima)”.408  

 Os fatos jurídicos, segundo Araken de Assis, consistem no “complexo de fatos, objeto 

de incidência na regra jurídica, e do qual o autor retira a conclusão consubstanciada no 

pedido”.409 De acordo com o autor, no que tange à importância assumida pelos fatos, “as 

 
405 LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de pedir e pedido: o direito superveniente. São Paulo: Método, 2006. 

p. 93. Mais adiante, conclui o autor: “O que tem importância para a identificação da demanda é a distinção de 

uma situação jurídica afirmada de qualquer outra que possa contemporaneamente subsistir entre as mesmas 

partes, com idêntico teor. Essa distinção é permitida pelo conteúdo do direito, nas hipóteses de direitos reais de 

gozo, direitos de personalidade, de status civitatis e de família, bem como nos direitos de crédito a uma 

prestação específica. Em contrapartida, nas demais situações (v.g., direitos de crédito em geral, direitos reais de 

garantia), o fato constitutivo ganha maior relevância para a identificação da situação afirmada. Em síntese, a 

identificação da demanda deve ser realizada por meio da observação do direito material afirmado pelo autor (in 

status assertionis), que se traduz, em outros termos, pela pretensão processual, ou pedido, devidamente 

iluminado pela causa de pedir. E, para a especificação do direito substancial feito valer, terá maior relevância 

ou o fato constitutivo, ou então o próprio conteúdo do direito: tudo a depender da possibilidade, ou não, de 

coexistência de mais de uma situação jurídica similar, contemporaneamente, entre as mesmas partes” 

(LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de pedir e pedido: o direito superveniente. São Paulo: Método, 2006. pp. 

98-99). 
406 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 139. 
407 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 135. 
408 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

p. 165. V. tb.: ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 152; 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual 

civil: parte geral do código de processo civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 302; DIDIER JR., Fredie. 

Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 

18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, pp. 559-561; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, p. 151. 
409 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 141. 
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ações constitutivas ocupam posição intermediária, pois o direito à criação, à modificação ou 

à extinção de uma relação jurídica deriva de certo esquema, que reclama uma série de fatos 

genéricos análogos”.410 Exemplifica Araken de Assis: “se alguém ajuíza ação anulatória, 

alegando dolo, presume-se subsumida, a este tipo, a generalidade dos fatos, alegados ou 

alegáveis, capazes de compor a figura do dolo”.411  

 Situação semelhante se verifica com a demanda de desconsideração, tendo em vista 

a natureza constitutiva de eventual decisão de mérito de procedência do pedido (item 2 do 

Capítulo 4). Com efeito, são vários os fatos passíveis de se enquadrarem nos esquemas gerais 

de “confusão patrimonial” ou “desvio de finalidade”, previstos no art. 50 do CC/2002.412-413 

Tais esquemas gerais, aliás, se amoldam justamente na definição de fundamentos jurídicos 

(causa de pedir próxima), que consistem na repercussão jurídica dos fatos, isto é, no vínculo 

existente entre os fatos jurídicos (causa de pedir remota) e o pedido – o qual deveria ser de 

causa (fatos jurídicos) e efeito (pedido).414 

 Conforme adiantado, segundo o art. 322, § 2º, do CPC/2015, “a interpretação do 

pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Com efeito, 

não só o pedido de desconsideração é extremamente relevante para delimitar o alcance do 

provimento jurisdicional a ser conferido ao demandante pelo juiz, como também sua causa 

de pedir. Como já exposto, a desconsideração não visa à desconstituição da pessoa jurídica, 

mas apenas à inoponibilidade de sua autonomia patrimonial perante o demandante, com 

relação a “certas e determinadas relações de obrigações” (art. 50 do CC/2002). 

 As relações de obrigações em questão, que se beneficiarão do provimento de 

desconsideração, terão ligação com a causa de pedir do demandante, o qual, ao pleitear a 

 
410 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 137. 
411 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 137. 
412 Confira-se o que expõe Araken de Assis: “Realmente, duas ações constitutivas diferem caso, numa, se 

invoque erro e, noutra, coação. Mas se, em ambas, os fatos descritos se revelam inteiramente coincidentes, 

divergindo apenas a qualificação que se lhes atribui, nada obsta à identidade das ações, à vista do art. 301, § 

2.º. Distingue-as, segundo a proposição, somente a roupagem jurídica, ou seja, o fundamento legal, elemento 

extrínseco à causa de pedir e, como visto, irrelevante. Diferente a solução, à toda evidência, se o complexo de 

fatos preenchesse, simultaneamente, a figura do dolo e do erro, quando, então haveria duas ações” (ASSIS, 

Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 145). 
413 Ainda segundo a teoria maior, também poderão ser invocados outros pressupostos para a desconsideração, 

previstos nos arts. 34 da Lei nº. 12.529/2011 e 14 da Lei nº. 12.846/2013. 
414 ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 149. 
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desconsideração com base na teoria maior, deverá demonstrar a potencialidade, em tese, para 

a existência das aludidas relações obrigacionais. Além disso, deverá apresentar como causa 

de pedir os fatos jurídicos que se enquadrem no esquema geral de “abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. O pedido, 

assim, ficará vinculado às potenciais relações obrigacionais integrantes da causa de pedir do 

demandante e aos fundamentos invocados para a desconsideração. Por essa razão, a decisão 

que decretar a desconsideração valerá apenas no que tange às potenciais relações 

obrigacionais que componham a causa de pedir. 

 No que tange à teoria menor, para além da demonstração de insolvabilidade da pessoa 

jurídica, será essencial indicar como causa de pedir as relações obrigacionais que se 

beneficiariam da providência, as quais devem existir no momento do pedido.415 O pedido de 

desconsideração ficará restrito a tais relações obrigacionais, não podendo posteriormente a 

decisão de desconsideração se estender a outras, que não integrem a causa de pedir. 

 Questão extremamente interessante, a nosso ver, consiste em saber se, nos casos em 

que proposta incidentalmente a demanda de desconsideração, deve haver relação de 

conexidade para com a demanda cumulada – como ocorre na reconvenção (art. 343, caput, 

do CPC/2015).416 Parece-nos que uma conexidade mínima seja necessária. Afigura-se 

inadmissível que, em demanda condenatória relativa a um potencial crédito A, o autor 

instaure demanda incidental de desconsideração para beneficiar apenas um potencial crédito 

B. Ao mesmo tempo, não nos parece haver justificativa para impedir que, em demanda 

condenatória relativa a um potencial crédito A, o autor proponha incidentalmente demanda 

 
415 Com efeito, deverá o autor demonstrar haver “obstáculo ao ressarcimento” de danos a consumidores (art. 

28, § 5º, do CDC), à qualidade do meio ambiente (art. 4º da Lei nº. 9.605/1998), ao abastecimento nacional de 

combustíveis ou ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis (art. 18, § 3º, da Lei nº. 9.847/1999). 
416 Em clássico trabalho sobre o tema, ainda na vigência do CPC/1973, José Carlos Barbosa Moreira bem 

demonstrou que “o conceito de conexão entre causas, como pressuposto da admissibilidade da reconvenção, é 

mais amplo do que o conceito subministrado pelo art. 103, não reclamando a identidade de qualquer dos 

elementos de individualização das ações” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Conexão de Causas como 

Pressuposto da Reconvenção. 1979. Tese (Concurso para Professor Titular de Direito Processual Civil) – 

Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. p. 168). O autor preferia o termo conexidade, 

embora reconhecesse que “qualquer tentativa de conceptualização rígida será pouco idônea”, defendendo que 

“tal problema só pode ser bem resolvido na perspectiva da valoração dos interesses em jogo” (BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. A Conexão de Causas como Pressuposto da Reconvenção. 1979. Tese (Concurso para 

Professor Titular de Direito Processual Civil) – Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. p. 163). 
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de desconsideração para beneficiar não só o potencial crédito A, mas também os potenciais 

créditos B, C e D – ainda que tais potenciais créditos B, C e D sejam objeto de demandas 

condenatórias autônomas.  

 Sendo fundado o pleito de desconsideração na teoria maior, a simples existência das 

demandas condenatórias relativas aos potenciais créditos B, C e D já garante o interesse de 

agir do demandante, de modo que sequer haveria relação de conexão entre tais demandas e a 

demanda incidental de desconsideração. Por outro lado, baseando-se na teoria menor, haveria 

relação de prejudicialidade entre a demanda incidental de desconsideração (prejudicada) e as 

demandas condenatórias (prejudiciais), sendo conveniente a sua reunião para julgamento 

conjunto, caso possível. 

 



 

CAPÍTULO 3 – O PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

1. Questão prévia: diferenças entre a demanda originária e a demanda incidental 

de desconsideração 

 

 É comum na doutrina o entendimento segundo o qual, a depender do momento em 

que formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – seja na petição 

inicial, seja incidentalmente –, variaria a natureza da decisão de mérito que o julgue. Segundo 

essa corrente, sendo o pedido formulado na petição inicial, o demandado estaria sujeito a 

uma decisão condenatória, ao passo que, se formulado incidentalmente o pedido de 

desconsideração, a decisão final de mérito (no incidente) teria natureza diversa. Por exemplo, 

afirma-se que, sendo o pedido formulado incidentalmente durante a fase de conhecimento de 

demanda condenatória, eventual julgamento de procedência da desconsideração da 

personalidade jurídica implicaria apenas a inclusão da parte na demanda “principal”, para 

que seja eventualmente condenado em conjunto com o demandado originário.417 

 Reiteramos nossa discordância quanto a essa posição. A tutela final pretendida por 

meio da demanda de desconsideração terá sempre a mesma natureza, independentemente do 

momento em que tal exigência seja apresentada ao juiz. Seja nas fases de conhecimento ou 

de cumprimento de sentença, seja na execução de título extrajudicial, será sempre instaurada 

nova demanda, com procedimento cognitivo próprio, a fim de que, não havendo óbice 

processual, seja proferida decisão de mérito sobre o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 É evidente, ao mesmo tempo, que poderá haver diferenças procedimentais a depender 

do momento em que a demanda seja proposta. O próprio art. 134, § 2º, do CPC/2015, por 

exemplo, prevê a dispensa da instauração de incidente quando requerida a desconsideração 

na petição inicial. Entretanto, a decisão final de mérito de procedência a ser eventualmente 

 
417 Nessa linha: CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

p. 97; VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 115-116 e 125-127. 



155 

 

proferida na demanda de desconsideração terá sempre a mesma natureza, a qual será 

analisada no momento oportuno (item 2 do Capítulo 4). 

 

2. Petição inicial 

 

 A petição inicial da demanda de desconsideração deve respeitar os requisitos próprios 

previstos em lei, ainda que a sua propositura ocorra incidentalmente. Com ainda maior razão, 

tais requisitos precisam estar preenchidos quando se tratar de demanda autônoma.418 Impõe-

se, dessa maneira, a observância do art. 319 do CPC/2015.419 

 Eventual deficiência da petição inicial, por sua vez, deve ser indicada com precisão 

pelo juiz, na forma do art. 321 do CPC/2015,420 facultando-se à parte demandante a 

possibilidade de corrigi-la ou completá-la, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

 Já tivemos a oportunidade de analisar o pedido e a causa de pedir da demanda de 

desconsideração anteriormente (v. itens 3.2.2 e 3.2.3 do Capítulo 2). A seguir, portanto, nos 

limitaremos a avaliar os demais requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015. 

 

2.1. Competência 

 

 A questão do juízo competente para processar eventual pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica não levanta maiores discussões quando o pleito é formulado 

 
418 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Curso de processo civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. t. 1, p. 610. 
419 Art. 319 do CPC/2015: “A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, 

o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1º Caso não disponha das informações previstas 

no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2º A 

petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste 

artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça”. 
420 Art. 321 do CPC/2015: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que 

o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido 

ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 
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incidentalmente e enquanto a demanda cumulada ainda estiver tramitando em 1º grau. Nesses 

casos, o juízo competente para a apreciação da demanda incidental de desconsideração será 

exatamente aquele responsável pela demanda já instaurada – pressupondo-se que tal juízo 

seja competente para tanto, segundo as regras aplicáveis ao caso.421 Do mesmo modo, 

eventual demanda autônoma de desconsideração da personalidade jurídica deve observar as 

regras gerais de competência previstas em lei. 

 Ao mesmo tempo, considerando que “o incidente de desconsideração é cabível em 

todas as fases do processo de conhecimento” (art. 134, caput, do CPC/2015), parte da 

doutrina tem se posicionado no sentido de admitir a sua instauração na fase recursal – como, 

por exemplo, na pendência de apelação interposta na fase de conhecimento.422 Nessa 

situação, afirma-se que o relator do recurso seria competente para o processamento do 

incidente de desconsideração, tendo em vista o disposto nos arts. 136, parágrafo único,423 e 

932, VI,424 do CPC/2015. 

 
421 Ressalve-se o caso em que a parte demandada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

ocasione o deslocamento da competência da demanda cumulada. Nessa esteira, Eduardo Talamini bem observa 

que, “se o sujeito que vier a ser atingido pela desconsideração for a União, autarquia, fundação ou empresa 

pública federal, haverá deslocamento de competência para a Justiça Federal, se o processo já não estiver lá 

tramitando (art. 109, I, da CF/1988; art. 45 do CPC/2015)” (TALAMINI, Eduardo. Incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 

mar. 2016. Acesso em 8 nov. 2019). Conclui o autor: “Caberá ao juiz federal decidir sobre a admissibilidade 

do incidente, determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual ou do DF, se o reputar inadmissível (art. 45, 

§ 3.º, do CPC; Súm. 150 do STJ)” (TALAMINI, Eduardo. Incidente de desconsideração de personalidade 

jurídica. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 mar. 2016. Acesso em 8 nov. 2019). 

Na mesma direção: ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 135. In: GAJARDONI, Fernando da 

Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 448. Em sentido semelhante, embora tratando da assistência: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 449. 
422 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 97; 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Comentários ao art. 136. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Org.). 

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 483; 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. 

p. 220; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. 

Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 441; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo Código de 

Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 253. 
423 Art. 136, parágrafo único, do CPC/2015: “Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno”. 
424 Art. 932, VI, do CPC/2015: “Incumbe ao relator: [...] VI - decidir o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal”. 
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 Em sentido contrário, Luiz Henrique Volpe Camargo considera que apenas em casos 

de competência originária de tribunal a demanda incidental de desconsideração poderia “ser 

proposta diretamente na respectiva corte (art. 61), para decisão unipessoal do relator (art. 

932, VI)”.425 Assim, estando pendente, por exemplo, o julgamento de apelação na fase de 

conhecimento, sustenta o autor ser necessária a instauração da demanda de desconsideração 

“em 1.º grau, autonomamente (art. 55, § 1.º), com a prevenção do juízo por onde tramitou a 

ação principal (art. 61)”.426 Ainda, segundo a tese defendida por Luiz Henrique Volpe 

Camargo, não seria possível instaurar o incidente durante a fase recursal, exigindo-se a 

propositura de demanda autônoma para formular o pedido de desconsideração. 

Alternativamente, seria necessário “aguardar o início da fase de cumprimento de sentença 

em 1.º grau para que, em tal momento, seja veiculada a pretensão de desconsideração da 

personalidade jurídica”.427 

 Em posição intermediária, Flávio Luiz Yarshell entende pela possibilidade de 

instauração do incidente em 1ª instância ainda que a demanda originária esteja tramitando 

perante o tribunal em razão da interposição de recurso. De acordo com o autor, tendo em 

vista que o “pleito de desconsideração e a ‘defesa’ ofertada pelo terceiro envolvem o 

exercício do direito de ação”, “tais demandas devem ser apresentadas ao juízo 

originariamente competente, ainda que a causa esteja em fase recursal”, na medida em que 

os “casos de ações de competência originária dos tribunais estão taxativamente previstos pelo 

ordenamento”.428 

 Ainda sobre esse tema, quando se está diante de recursos especial e extraordinário, 

mesmo aqueles autores que consideram possível a instauração do incidente de 

desconsideração na fase recursal se dividem a respeito da competência para o seu 

 
425 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 237. 
426 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 237. Em 

sentido semelhante: VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – 

natureza, procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 150-151. 
427 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 237. 
428 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 136. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 247. 
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processamento. Por um lado, Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo 

Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello afirmam não ser “possível a 

suscitação do incidente, já que é a Constituição Federal que disciplina a competência dos 

Tribunais Superiores e, ademais, por causa dos estreitos limites do efeito devolutivo destes 

recursos, que estão adstritos à questão federal ou à questão constitucional”.429 De outra sorte, 

Andre Vasconcelos Roque reputa incorreto “descartar peremptoriamente a ocorrência de 

incidentes no âmbito dos recursos especial ou extraordinário”.430 Ao mesmo tempo, ressalva 

o autor que, “embora os tribunais superiores possam aplicar o direito à espécie, não se 

limitando a apreciar a questão federal ou constitucional suscitada, tal somente se configura 

uma vez admitido o recurso especial ou extraordinário (art. 1.034, caput e Súmula 456 do 

STF)”.431 Desse modo, a seu ver, seria mais eficiente “permitir que se instaure o incidente 

em primeiro grau em tal hipótese”.432 

 A posição intermediária apresentada acima nos parece ser a mais correta. Com efeito, 

em se tratando de demanda, ainda que se admita a sua propositura incidentalmente, “em todas 

as fases do processo de conhecimento” (art. 134, caput, do CPC/2015), devem ser observadas 

as regras gerais de competência, com a instauração do incidente de desconsideração em 1º 

grau, perante o juízo competente responsável pelo processamento da demanda originária, 

prevento para tanto. Tal prevenção, aliás, não decorre do art. 61 do CPC/2015, mas do próprio 

art. 134, caput, do CPC/2015, porque a demanda de desconsideração, como já se viu (itens 

5.2.5 do Capítulo 1 e 3.1.1 do Capítulo 2), não tem natureza acessória, ao menos quando 

fundada na teoria maior.433 Portanto, ainda que a demanda originária esteja em fase recursal, 

 
429 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo 

por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 253. Na mesma direção: CÂMARA, Alexandre Freitas. 

Comentários ao art. 136. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Org.). Breves comentários ao Novo 

Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 483. 
430 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 441. 
431 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 441. 
432 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 441. 
433 Aplicando-se a teoria menor, ao revés, o direito à desconsideração dependerá da existência do direito de 

crédito. 
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eventual demanda incidental de desconsideração deverá ser proposta em 1º grau. Havendo 

competência originária do tribunal para o processamento da demanda cumulada, a demanda 

incidental será proposta diretamente perante o relator, que terá competência para decidir a 

seu respeito monocraticamente (art. 932, VI, do CPC/2015). 

 

2.2. Dados pessoais do autor e do réu 

 

 Dispõe o art. 319, II, do CPC/2015 que a petição inicial indicará os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Necessário observar, igualmente, o 

que prevê o art. 106 do CPC/2015 para os casos em que o advogado postula em causa 

própria.434 

 Sendo o caso de demanda incidental de desconsideração da personalidade jurídica, é 

provável que os dados do autor e do réu originário já estejam disponíveis nos autos da 

demanda cumulada, sendo sua indicação dispensável na petição inicial do incidente. Por 

outro lado, afigura-se imprescindível a correta qualificação do terceiro a ser atingido pela 

desconsideração, notadamente para que se viabilize a sua citação, na forma do art. 135 do 

CPC/2015. 

 Não se descarta, contudo, a possibilidade de o demandante requerer ao juiz as 

diligências necessárias à obtenção de tais informações, na forma do art. 319, § 1º, do 

CPC/2015. 

 

 
434 Art. 106 do CPC/2015: “Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I - declarar, na petição 

inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da 

sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações; II - comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço. § 1º Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se supra a 

omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. 

§ 2º Se o advogado infringir o previsto no inciso II, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta 

registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos”. 
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2.3. Valor da causa e taxa judiciária 

 

 Ao tratar da petição inicial da demanda de desconsideração da personalidade jurídica, 

Christian Garcia Vieira defende ser desnecessária a observância “do inc. V do art. 320 

[rectius, 319], uma vez que não há exigência em se atribuir valor à causa”.435 Roberta Dias 

Tarpinian de Castro, por sua vez, afirma que “deve ser atribuído valor à causa, devendo haver 

recolhimento de custas processuais, com condenação em honorários e despesas processuais 

ao sucumbente”.436 A questão da condenação do demandado com relação aos ônus de 

sucumbência ainda será objeto de análise (item 3 do Capítulo 4). 

 O tema atinente ao valor da causa e à taxa judiciária também foi enfrentado por Heitor 

Vitor Mendonça Sica ao sustentar, na vigência do CPC/1973, que a resposta de mérito do réu 

assume caráter de demanda, muito embora destaque o autor, corretamente, serem tais 

aspectos “marginais para caracterização do fenômeno processual”.437 Como expõe o autor, 

“o primeiro (valor da causa) constitui formalidade meramente acessória; o segundo toca a 

observância de normas de índole tributária (que regem o recolhimento do tributo devido ao 

Estado pelo serviço judiciário)”.438 

 Por isso que, a nosso ver, quando proposta incidentalmente, a demanda de 

desconsideração dispensa a indicação de valor próprio, adotando-se como critério o valor da 

demanda cumulada.439 Ao mesmo tempo, sendo proposta autonomamente, deverá ser 

atribuído um valor à demanda de desconsideração, que deve guardar relação com o benefício 

econômico pretendido – o que será avaliado de acordo com o valor das potenciais relações 

obrigacionais que poderiam se beneficiar da medida postulada.  

 
435 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 149-150. 
436 CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. A função cautelar do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de conhecimento. São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. p. 121. 
437 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 266. 
438 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 266. 
439 Deve ser ressalvada a hipótese de a demanda incidental de desconsideração ter o condão de beneficiar outras 

potenciais relações obrigacionais, para além daquela(s) objeto da demanda cumulada. 
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 Eventual taxa judiciária devida, por sua vez, deverá respeitar as regras próprias. Sobre 

esse ponto, como bem observa Heitor Vitor Mendonça Sica, não há lógica nas regras 

atinentes à fixação da taxa judiciária. Relata o autor, nessa direção, que “a lei estadual paulista 

sobre custas hoje vigente (Lei 11.608/2003) nada fala da denunciação da lide, apesar de 

tratar-se evidentemente de demanda. A lei que a precedia (Lei 4.952/1985, art. 6º, VI) 

isentava o executado de pagar taxa judiciária para opor embargos à execução”.440 

 

2.4. Provas 

 

 Segundo o art. 319, VI, do CPC/2015, a petição inicial deve indicar “as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Por sua vez, o art. 320 do 

CPC/2015 estabelece que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação”. Especificamente com relação ao pedido de desconsideração, prevê o 

art. 134, § 4º, do CPC/2015 que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. 

 Não se tem dúvidas de que, em princípio, incumbe ao demandante o ônus da prova 

quanto à presença dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, 

conforme a regra geral do art. 373, I, do CPC/2015.441-442 

 Ao mesmo tempo, conforme bem aponta Andre Vasconcelos Roque, “não se exige 

prova pré-constituída para a instauração do incidente, como se depreende do artigo 136 

 
440 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 268. 
441 Art. 373, I, do CPC/2015: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. 
442 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 443. Posicionando-se no mesmo sentido, desde a vigência do CPC/1973: ALVIM, Eduardo 

Arruda; GRANADO, Daniel Willian. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. 

Revista Forense, v. 412, p. 63-84, nov./dez. 2010. pp. 73-75; DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração 

da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e contraditório. In: Fundamentos do processo civil moderno. 

6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, pp. 538-540. 
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(‘concluída a instrução’)”.443 Por outro lado, segundo o autor, o pedido deve “ostentar um 

mínimo de plausibilidade, sob pena de ser rejeitado liminarmente pelo juiz”.444 

 Concordamos inteiramente com o entendimento segundo o qual não se afigura 

necessária prova pré-constituída para a propositura da demanda de desconsideração. O 

demandante deve ter a oportunidade de comprovar suas alegações com base em todos os 

meios de prova legalmente admitidos. Da mesma forma, nada impede que o juiz decida pela 

distribuição dinâmica do ônus da prova, consoante previsão do art. 373, § 1º, do CPC/2015.445 

Afinal, como destacado por Andre Vasconcelos Roque, haverá casos “de impossibilidade ou 

excessiva dificuldade para o requerente cumprir o encargo ou de maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário (por exemplo, nos casos em que a demonstração da confusão 

patrimonial depender do exame dos livros contábeis da sociedade)”.446-447  

 Parece-nos delicada, contudo, a exigência de “elementos mínimos” que demonstrem 

a plausibilidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Mais correto, a 

nosso ver, seria considerar necessária apenas a “apresentação das razões de direito material 

 
443 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 443. Nessa esteira: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 218. 
444 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 443. Em sentido análogo, destacando a necessidade de prévia oitiva do demandante no caso 

de o juiz não considerar suficientemente demonstrados os elementos mínimos para a admissão do incidente, 

confira-se: CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp. 

99-100.  
445 Art. 373, § 1º, do CPC/2015: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade 

de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o 

faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que 

lhe foi atribuído”. 
446 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. pp. 443-444. V. tb.: FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. Comentários ao 

art. 134. In: STRECK, Lenio Luiz et al. (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. p. 212; VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – 

natureza, procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 174. 
447 Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, pode-se cogitar de inversão do ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, do CDC. 
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segundo as quais a hipótese comporta a desconsideração”,448 conforme defende Cassio 

Scarpinella Bueno. Assim, “eventual pedido que não veicule justificadamente o porquê da 

desconsideração deve ser objeto de emenda, nos termos do art. 321”,449 sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Ou seja, cabe ao demandante apenas a justificação de seu 

pedido de desconsideração, em conformidade com os pressupostos legais de direito material, 

sendo dispensável, por outro lado, a apresentação de elementos probatórios para fundamentar 

tais alegações, o que ocorrerá durante a fase instrutória.450 

 Nessa linha, desde a vigência do CPC/1973, Cândido Rangel Dinamarco sustentava 

que a exigência dos “documentos indispensáveis à propositura da demanda (CPC, art. 284) 

só pode referir-se a documentos destinados a provar fatos e circunstâncias suscetíveis de 

serem controlados ao despachar a petição inicial”.451 

 Desse modo, eventual deficiência na postulação do demandante poderia conduzir ao 

indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330 do CPC/2015. Não seria possível ao 

juiz, entretanto, rejeitar liminarmente o pedido de desconsideração com base em suposta 

“implausibilidade” do pedido por ausência de elementos probatórios mínimos, vez que tal 

providência não se enquadra em qualquer uma das situações estabelecidas no art. 332 do 

CPC/2015 – que disciplina a improcedência liminar. 

 

2.5. Audiência de conciliação ou de mediação 

 

 Nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, a petição inicial deve indicar “a opção do 

autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação”. Tal requisito, no 

 
448 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 568. 
449 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 568. 
450 Nessa direção, é ver-se: SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo sistema 

processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 236-237. 
451 DINAMARCO, Cândido Rangel. Documentos indispensáveis à propositura da demanda. In: Fundamentos 

do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 935. Prossegue o autor: “São 

necessariamente fatos e circunstâncias relacionados com os pressupostos de admissibilidade do julgamento de 

mérito – e não com fatos e circunstâncias que apenas influirão no teor desse julgamento” (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Documentos indispensáveis à propositura da demanda. In: Fundamentos do processo civil 

moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 935). 
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entanto, não se aplica à demanda incidental de desconsideração da personalidade jurídica. 

Isso porque, consoante dispõe o art. 135 do CPC/2015, “instaurado o incidente, o sócio ou a 

pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 

(quinze) dias”. Vale dizer, o art. 135 do CPC/2015 configura exceção à regra geral do art. 

334 do CPC/2015.452 

 Por outro lado, em se tratando de demanda autônoma de desconsideração, ou quando 

houver cumulação objetiva, desde a origem, entre a demanda de desconsideração e alguma 

outra demanda que tramite pelo procedimento comum, será necessária a indicação, na petição 

inicial, da opção pela realização da audiência do art. 334 do CPC/2015, tendo em vista o 

disposto no art. 318 do CPC/2015.453-454 É interessante observar, ainda, que a possibilidade 

de cumulação entre uma demanda de desconsideração e uma execução de título extrajudicial 

configura exceção à regra disposta no art. 327, § 2º, do CPC/2015.455 Nesse último caso, não 

se cogita da audiência do art. 334 do CPC/2015 com relação à demanda de desconsideração.  

 

3. Anotação no distribuidor 

 

 O art. 134, § 1º, do CPC/2015 determina que “a instauração do incidente será 

imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas”. 

 Ao interpretar tal dispositivo, parte da doutrina considera ser necessária a admissão 

do incidente para que ocorra a comunicação ao distribuidor.456 Em sentido contrário, 

 
452 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 569. 
453 Art. 318 do CPC/2015: “Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário 

deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais 

procedimentos especiais e ao processo de execução”. 
454 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Curso de processo civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. t. 1, p. 610. 
455 Art. 327, § 2º, do CPC/2015: “Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será 

admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas 

processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos 

cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum”. 
456 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp. 97-98; 

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. pp. 441-442; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo Código 

de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 253.  
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defende-se que “as anotações devidas, seguidas da imediata comunicação ao distribuidor não 

dependem do recebimento do incidente, é dizer, do proferimento de juízo positivo de 

admissibilidade relativo ao seu processamento”,457 bastando a formulação do pedido de 

desconsideração pela parte interessada para que o incidente seja instaurado. 

 A segunda corrente está correta, em nossa visão. O simples pedido de 

desconsideração deve ser considerado suficiente para que se proceda à sua comunicação ao 

distribuidor, com as anotações devidas. Afinal, em se tratando de demanda, que poderia até 

mesmo ser veiculada autonomamente, impõe-se que sua simples propositura seja 

imediatamente registrada, dando-se publicidade ao ato. Como argumenta Cassio Scarpinella 

Bueno, “é o que ocorre também com a distribuição de qualquer petição inicial, não se 

podendo confundir eventual litigância de má-fé (mesmo que por parte de algum sedizente 

credor) com os cuidados que devem permear todo o ato processual, inclusive para preservar 

interesses e direitos de boa-fé”.458 

 Por outro lado, o cancelamento das anotações dependerá da preclusão de eventual 

decisão de inadmissibilidade ou de improcedência do pedido.459 Não se pode permitir que 

eventual morosidade do Poder Judiciário quanto à admissão do incidente – ou mesmo decisão 

equivocada de inadmissibilidade ou de improcedência liminar – sirva de entrave para a 

indispensável publicidade da demanda incidental de desconsideração. Tal publicidade é 

especialmente importante para dar conhecimento da pendência da demanda a terceiros, o que 

pode servir de importante prova para eventual fraude à execução – muito embora o termo a 

quo para a fraude à execução não seja a anotação da instauração da demanda de 

desconsideração perante o distribuidor, como se verá adiante (item 4 do Capítulo 4). 

 
457 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 565. Nessa 

linha: ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, t. 1, pp. 

148-149; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017. p. 379; VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 154-155; YARSHELL, Flávio Luiz. 

Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo 

Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 237-238. 
458 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 565. 
459 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 238. 
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4. Tutela provisória 

 

 Diante da natureza de demanda do pleito de desconsideração da personalidade 

jurídica, é evidente a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela final pretendida, por 

meio da concessão de tutela provisória pelo magistrado. 

 A doutrina parece uníssona, nesse sentido, em admitir o deferimento de tutela 

provisória de urgência em sede de demanda de desconsideração, especialmente de natureza 

cautelar (art. 301 do CPC/2015),460 desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300, 

caput, do CPC/2015.461-462 Com efeito, em casos tais, afigura-se absolutamente indispensável 

 
460 Art. 301 do CPC/2015: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea 

para asseguração do direito”. 
461 Art. 300, caput, do CPC/2015: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 
462 ALVIM, Eduardo Arruda et al. Desconsideração da personalidade jurídica e o CPC/2015. In: FACHIN, Luiz 

Edson et al. O moderno direito empresarial no século XXI: estudos em homenagem ao centenário de Rubens 

Requião. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2018. pp. 147-148. ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito 

processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. pp. 572-573; ARAÚJO, Fábio Caldas de. 

Curso de processo civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. t. 1, pp. 616-618; BENEDUZI, Renato. 

Comentários ao art. 134. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). Comentários ao Código de Processo 

Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, pp. 263-264; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 

sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral do Código de 

Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 569-570; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. 

Comentários ao art. 135. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo 

Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 240; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1, p. 528; FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. 

Comentários ao art. 137. In: STRECK, Lenio Luiz et al. (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 214; MAZZEI, Rodrigo. Aspectos processuais da desconsideração da 

personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor e no Projeto do “novo” Código de Processo Civil. 

In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (Org.). Direito processual empresarial: estudos em homenagem ao 

professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 775; NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. pp. 379-380; ROQUE, 

Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do 

Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. 

p. 444; VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 151-154; YARSHELL, Flávio Luiz. 

Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo 

Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 238-239. V. ainda o Enunciado nº. 42 da I Jornada 

de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “É cabível a concessão de tutela provisória de 

urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. 
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a concessão de tutela de urgência para garantir o resultado útil da demanda de 

desconsideração da personalidade jurídica e evitar danos ao demandante.  

 Não se pode descartar, ainda, a incidência do art. 302 do CPC/2015 nessas hipóteses, 

com a responsabilização do demandante por eventuais danos decorrentes da efetivação da 

tutela de urgência, notadamente caso o pedido final de mérito da demanda de 

desconsideração seja julgado improcedente (art. 302, I, do CPC/2015). 

 Tampouco se poderia excluir, a priori, a possibilidade de deferimento de tutela de 

evidência no âmbito da demanda de desconsideração da personalidade jurídica, observado o 

disposto no art. 311 do CPC/2015.463-464 

 

5. Admissão 

 

 Como ocorre com qualquer demanda, não sendo o caso de indeferimento da petição 

inicial (art. 330 do CPC/2015) ou de improcedência liminar do pedido (art. 332 do 

CPC/2015), o juiz admitirá o pleito de desconsideração da personalidade jurídica e 

determinará a citação dos demandados para apresentarem defesa, na forma do art. 135 do 

CPC/2015. 

 Já se aludiu anteriormente aos pressupostos para a admissibilidade da demanda de 

desconsideração. Deverá o autor, em síntese, demonstrar estarem presentes as condições da 

 
463 Art. 311 do CPC/2015: “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa 

ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que 

será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha 

prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 

liminarmente”. 
464 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. p. 573; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do 

direito processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 570; 

CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 240-241; 

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 444. 
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ação – legitimidade e interesse –, além de observar os requisitos formais da petição inicial da 

demanda de desconsideração – aí incluída a necessidade de justificação do pedido à luz dos 

pressupostos aplicáveis de direito material (art. 134, § 4º, do CPC/2015). 

 Segundo Christian Garcia Vieira, a disposição do art. 133, § 1º, do CPC/2015465 não 

se confundiria com aquela do art. 134, § 4º, do CPC/2015. De acordo com o autor, “apesar 

de ambos se referirem à demonstração de pressupostos, a interpretação plausível é no sentido 

de que o § 1º do art. 133, refere-se aos aspectos procedimentais do incidente, portanto, de 

requisitos da petição inicial”, ao passo que o art. 134, § 4º, do CPC/2015 diria respeito aos 

“requisitos previstos na legislação de direito material que justificam a desconsideração”.466 

A nosso ver, mesmo que se admita a diferenciação, ambos os dispositivos seguiriam se 

referindo apenas à admissibilidade da demanda de desconsideração – tendo em vista nossa 

interpretação a respeito do art. 134, § 4º, do CPC/2015 (item 2.4 deste Capítulo 3).  

 Ainda que seja formalmente admissível a demanda de desconsideração, é facultado 

ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido, na forma do art. 332 do CPC/2015. Estar-

se-á, nesse caso, a julgar o mérito da demanda de desconsideração. Como exposto 

anteriormente, entendemos que tal situação apenas pode ocorrer nos casos específicos do art. 

332 do CPC/2015, não sendo viável a rejeição liminar do pedido em razão de sua simples 

ausência de plausibilidade. Eventual deficiência quanto à postulação do demandante 

implicará, no máximo, o indeferimento da petição inicial, não já o julgamento de 

improcedência do pedido – o qual somente poderá ocorrer após concluída a instrução, jamais 

de maneira liminar, caso não se esteja diante de alguma das situações estabelecidas no art. 

332 do CPC/2015. 

 No caso de demanda incidental de desconsideração, antes de realizado o juízo 

positivo de admissibilidade do incidente, é necessário que o demandado originário – aquele 

 
465 Art. 133, § 1º, do CPC/2015: “O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei”. 
466 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 150. Em sentido semelhante, embora 

destacando haver certa sobreposição entre os dispositivos: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado 

de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 565-568. 
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que será parte também da demanda de desconsideração – seja ouvido, em atendimento aos 

arts. 9º e 10 do CPC/2015.467 Ainda, quando proposta a demanda de desconsideração pelo 

Ministério Público, naqueles casos em que atua como fiscal da ordem jurídica, deve o 

possível beneficiado ser intimado para manifestar-se previamente à decisão de admissão, 

como exposto no item 3.1.1 do Capítulo 2. Também antes de eventual juízo negativo de 

admissibilidade da demanda – seja incidental, seja autônoma –, deve ser oportunizada ao 

demandante a chance de sanar o vício, conforme determina o art. 321 do CPC/2015, já 

referido anteriormente. O mesmo cuidado se faz necessário na hipótese de julgamento de 

improcedência liminar do pedido, mais uma vez em observância aos arts. 9º e 10 do 

CPC/2015.468 Em qualquer uma das hipóteses acima, eventual situação de urgência precisa 

ser tutelada, independentemente da admissão da demanda.469 

 

6. Suspensão do processo 

 

 Muita controvérsia decorre da interpretação do art. 134, § 3º, do CPC/2015, o qual 

determina que “a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º” 

– que, a seu turno, prevê a dispensa da “instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio 

ou a pessoa jurídica”. 

 Ao abordar o tema, Alexandre Freitas Câmara defende tratar-se de hipótese de 

suspensão imprópria,470 “assim considerada a vedação temporária à prática de alguns atos do 

processo, permitida a prática de outros (no caso, é permitida apenas a prática dos atos 

 
467 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 568. 
468 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 100; 

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 135. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 446. 
469 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 568. 
470 A expressão é de Enrico Tullio Liebman, conforme explica Cândido Rangel Dinamarco: DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 739-740. 
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processuais referentes ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica)”.471 

 Andre Vasconcelos Roque, a seu turno, critica a opção legislativa pela suspensão ope 

legis do procedimento da demanda cumulada em razão da simples instauração do incidente 

de desconsideração, notadamente por não terem sido claramente fixados os seus limites 

subjetivos.472 O autor sugere interpretação restritiva do dispositivo, de acordo com os 

seguintes parâmetros: (i) na fase de conhecimento, a suspensão abrangeria apenas o(s) 

potencial(is) atingido(s) pela medida, sendo possível o prosseguimento do procedimento da 

demanda cumulada em face dos réus originários, exceto caso tal providência não seja 

recomendável para evitar a repetição de atos processuais ou a formação de título executivo 

judicial sem a participação do(s) terceiro(s) réu(s) da demanda de desconsideração; e (ii) no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, a suspensão impediria apenas a prática 

de atos executivos contra o(s) terceiro(s), podendo o procedimento prosseguir normalmente 

contra os executados originários, inclusive com a prática de atos de constrição.473 

 
471 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 99. V. tb.: 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 

379; NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17ª ed. 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 681; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros 

comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 

254. 
472 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. pp. 442-443. 
473 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 134. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 443. 
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 Em sentido análogo, Cassio Scarpinella Bueno,474 Christian Garcia Vieira,475 Flávio 

Luiz Yarshell,476 José Miguel Garcia Medina,477 Paulo Henrique dos Santos Lucon478 e 

Renato Beneduzi479 consideram que a suspensão a que alude o art. 134, § 3º, do CPC/2015 

apenas obsta a prática de atos executivos contra o(s) terceiro(s) a ser(em) atingido(s) em 

função da demanda de desconsideração, não já contra os demandados originários. Esse 

entendimento restou consagrado por meio da edição do Enunciado nº. 110 da II Jornada de 

Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.480 

 De fato, quando proposta a demanda de desconsideração incidentalmente em sede de 

cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial, não há qualquer justificativa 

para que o procedimento da demanda cumulada seja suspenso com relação a qualquer um 

dos executados originários – inclusive aquele que também integrará a demanda de 

desconsideração como litisconsorte necessário. A suspensão, nesses casos, deve ser 

compreendida como óbice apenas para a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio 

do terceiro que se busca atingir por meio da desconsideração. Tal impedimento, aliás, deve 

fazer-se presente mesmo quando proposta a demanda de desconsideração na petição inicial 

da execução de título extrajudicial. Apenas será possível a prática de atos de constrição 

patrimonial em face do terceiro demandado pela desconsideração após decisão de mérito que 

 
474 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 566-567. 
475 VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, 

procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 166-168. 
476 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 238. O autor vai além, 

defendendo que, mesmo quando instaurado o incidente na fase de conhecimento, “não há razão para que perdure 

a suspensão fora do necessário para citação do terceiro e apresentação de sua ‘defesa’” (YARSHELL, Flávio 

Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao 

novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 238). Da mesma forma, considera não haver 

“obstáculo para que a pretensão de desconsideração seja decidida na sentença, juntamente com o objeto do 

processo” (YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 134. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 238).  
477 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017. p. 246. 
478 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 

144. 
479 BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 134. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). Comentários 

ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, p. 262. 
480 Enunciado nº. 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “A instauração 

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução 

e do cumprimento de sentença em face dos executados originários”. 
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julgue procedente o pleito – e desde que haja título em face do responsável originário –, 

ressalvada, evidentemente, eventual concessão de tutela provisória nas hipóteses legalmente 

estabelecidas. 

 Quando instaurado o incidente de desconsideração durante a fase de conhecimento, 

também seria inútil, em regra, a suspensão de todo o procedimento da demanda cumulada. 

Basta pensar em demanda na qual já foi proferida decisão de mérito, estando pendente o 

julgamento da respectiva apelação. Não há razão para paralisar o julgamento do recurso 

enquanto se processa o incidente – o que, como visto, ocorrerá em 1º grau (item 2.1 deste 

Capítulo 3). Mesmo eventual processo que se encontre em fase probatória poderia tramitar 

normalmente, após a citação do terceiro desconsiderando. Portanto, também na hipótese de 

a demanda de desconsideração ser proposta incidentalmente na fase de conhecimento, 

concordamos com o entendimento segundo o qual o procedimento principal poderia 

prosseguir. Seria suficiente, a nosso ver, que a suspensão apenas perdurasse enquanto não 

citado o terceiro desconsiderando. Após isso, como abordaremos a seguir (item 7.3.2 deste 

Capítulo 3), sua integração em contraditório com relação à demanda cumulada deverá ocorrer 

de imediato, não havendo risco de repetição de atos processuais. 

 A demanda de desconsideração baseada na teoria menor apresenta particularidades. 

É que, como se viu (item 3.1.1 do Capítulo 2), o mérito da demanda cumulada originária – a 

respeito da relação obrigacional – representa questão prejudicial ao mérito da demanda de 

desconsideração. Nesse caso, a suspensão poderia ser útil para evitar a prática de atos 

repetidos – por exemplo, relativos à prova dos prejuízos, que caracteriza pressuposto 

necessário ao julgamento favorável de mérito tanto da demanda originária quanto da 

demanda de desconsideração – e viabilizar a apreciação conjunta dos pedidos de ambas as 

demandas.  

 Em qualquer caso, mesmo durante o período de suspensão, deve-se ter em mente o 

disposto no art. 314 do CPC/2015,481 que autoriza a prática de atos urgentes. 

 

 
481 Art. 314 do CPC/2015: “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, 

todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de 

impedimento e de suspeição”. 
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7. Defesa 

 

 Admitida a demanda de desconsideração, será determinada a citação dos demandados 

para apresentarem defesa (arts. 134, § 2º, e 135 do CPC/2015). No caso de demanda 

incidental, o demandado originário poderá ser citado por meio do procurador devidamente 

constituído no âmbito da demanda cumulada, assim como ocorre com os arts. 677, § 3º,482 e 

690, parágrafo único,483 do CPC/2015. Aplica-se à contagem do prazo para defesa o disposto 

no art. 231, § 1º, do CPC/2015.484 

 Questão interessantíssima e altamente controvertida na doutrina diz respeito à 

amplitude da defesa do potencial atingido pela demanda de desconsideração – ou seja, o 

terceiro cujo patrimônio poderá ser alcançado graças à ineficácia da separação patrimonial 

havida entre ele e a pessoa jurídica (no caso da desconsideração clássica) ou o sócio (no caso 

da desconsideração inversa). 

 Há três perguntas principais a serem respondidas: (i) pode o potencial atingido, réu 

da demanda de desconsideração, discutir questões relativas à relação obrigacional? (ii) em 

caso positivo, qual o meio e o momento adequados para tanto? (iii) eventual decisão de 

mérito sobre a relação obrigacional, em processo do qual não tenha participado o 

desconsiderando, produz efeitos sobre ele? Avaliaremos essas questões a seguir, começando 

pela terceira indagação, na medida em que sua análise acabará por impactar as respostas às 

duas perguntas anteriores. 

 

7.1. Efeitos para o desconsiderando de eventual coisa julgada anterior sobre a 

relação obrigacional 

 

 Muito respeitáveis e bem fundamentados são os entendimentos encontrados na 

doutrina a respeito do tema que se está a tratar. Na tentativa de contribuir, de alguma forma, 

 
482 Art. 677, § 3º, do CPC/2015: “A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos 

autos da ação principal”. 
483 Art. 690, parágrafo único, do CPC/2015: “A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído 

nos autos”. 
484 Art. 231, § 1º, do CPC/2015: “Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar 

corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”. 
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para o debate instaurado, entendemos importante relembrar, em primeiro lugar, a situação 

jurídica substancial em jogo, para, em seguida, analisarmos como tal situação é traduzida 

para a esfera processual. Com base nessa análise, acreditamos ser possível opinar a respeito 

dos eventuais efeitos, para o desconsiderando, decorrentes da coisa julgada formada 

anteriormente sobre a relação obrigacional. 

 

7.1.1. A situação jurídica substancial do desconsiderando no que tange à relação 

obrigacional 

 

 Tendo em vista a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, tem-se 

que o direito à sua decretação é independente, no plano material, da relação obrigacional. 

Estando presentes os requisitos próprios previstos no art. 50 do CC/2002 (ou em outros 

dispositivos legais),485 qualquer parte ou o próprio Ministério Público podem requerer a 

desconsideração da personalidade jurídica, de maneira a tornar ineficaz a separação 

patrimonial havida entre determinada pessoa jurídica e um terceiro – geralmente um sócio, 

na desconsideração clássica. Para que haja interesse nesse pedido, entretanto, deve ser 

demonstrado, em tese, haver ao menos uma potencial relação obrigacional em favor do 

beneficiado pela desconsideração. Essa circunstância não é constitutiva do direito, mas 

garante haver utilidade em seu exercício. 

 Também sob a ótica da teoria menor, verifica-se que a relação jurídica de crédito é 

distinta da relação jurídica que viabiliza a desconsideração. Ocorre que, para que se 

materialize o direito à desconsideração, afigura-se necessária a prévia existência de uma 

relação obrigacional – decorrente de um prejuízo a consumidor, por exemplo. Aplicando-se 

a teoria menor, verifica-se uma relação de prejudicialidade entre as relações de crédito 

(prejudicial) e de desconsideração (prejudicada). 

 Em qualquer caso, a relação obrigacional se estabelece apenas entre credor e devedor 

principal. Dela não participa de forma alguma o potencial atingido pela desconsideração. 

Sendo decretada a desconsideração, no entanto, o qual ocasionará ineficácia da separação 

 
485 Como os arts. 34 da Lei nº. 12.529/2011 e 14 da Lei nº. 12.846/2013. 
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patrimonial havida entre pessoa jurídica e terceiro, poderá o credor, por meio de eventual 

relação de compromisso mantida perante o devedor principal, atingir o patrimônio do 

desconsiderando – como se estivesse atingindo o patrimônio do próprio devedor principal, 

que aos seus olhos será um só. 

 É muito peculiar, pois, a situação jurídica substancial do desconsiderando. Ele não é 

parte ou titular de qualquer posição na relação jurídica obrigacional, que se estabelece 

unicamente entre credor e devedor. Essa mesma relação obrigacional, entretanto, pode 

produzir efeitos sobre a esfera jurídica do desconsiderando, caso seja decretada a 

desconsideração, na medida em que será tida por ineficaz, perante o demandante, a separação 

patrimonial existente entre devedor principal e desconsiderando.  

 A seu turno, a relação que se estabelece entre demandante e desconsiderando 

concerne apenas à decretação de ineficácia da separação patrimonial havida entre este último 

e o devedor principal. Não se trata de relação creditícia. Aliás, na teoria maior, eventual 

inexistência da relação creditícia não implica a extinção da relação de desconsideração. O 

sistema admite que seja obtida a decretação da desconsideração independentemente da 

confirmação quanto à existência da relação creditícia. Vindo ela a ser confirmada 

posteriormente, poderá o credor, por meio dela, atingir o patrimônio do desconsiderando. Se, 

ao contrário, ela não se confirmar ou for extinta, não haverá meios de alcançar o 

desconsiderando – mas, juridicamente, permanece ineficaz perante o demandante a separação 

patrimonial existente entre desconsiderando e pessoa jurídica (na desconsideração clássica). 

 Situação jurídica substancial semelhante se verifica com relação ao terceiro 

beneficiário de eventual ato praticado em fraude à execução. O terceiro não é parte da relação 

de crédito, mas sofrerá seus efeitos diante da ineficácia do negócio realizado em fraude à 
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execução.486-487 Ainda, o ordenamento jurídico brasileiro admite, em tese, que seja decretada 

a fraude à execução – por exemplo, em sede de embargos de terceiro (art. 792, § 4º, do 

CPC/2015) –488 e, posteriormente, o devedor principal obtenha em seu favor provimento – 

por exemplo, em embargos à execução – extinguindo o processo executivo por inexistência 

do crédito. Nesse caso, assim como ocorre na desconsideração, não será possível ao credor 

atingir o bem, apesar de ter havido decisão anterior decretando a fraude à execução.489 

 

 
486 Nessa direção, embora destacando corretamente que as figuras da desconsideração da personalidade jurídica 

e da fraude à execução não se confundem, confira-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco: “O alcance do 

patrimônio de um terceiro mediante a desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a 

responsabilidade por bens alienados ou onerados em fraude à execução, regida no art. 792 do Código de 

Processo Civil. Nesse caso somente esse bem poderá ser atingido por constrições executivas em benefício do 

credor, e não todo o patrimônio do terceiro, como ocorre quando se desconsidera a personalidade jurídica. 

Além disso, os pressupostos são outros (Código Civil, art. 50 – CPC, art. 792)” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 2, pp. 492-493). 
487 Com efeito, a consequência do reconhecimento da fraude à execução consiste na ineficácia (inoponibilidade) 

do ato tido como fraudulento perante o demandante. Nessa esteira: ASSIS, Araken de. Manual da execução. 

18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 381-382; BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes 

patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. pp. 108-109; BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 567; BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. 

São Paulo: Saraiva, 1952. pp. 274-275; CAHALI, Yussef Said. Fraudes contra credores: fraude contra 

credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à execução fiscal e fraude à execução penal. 5ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. pp. 358-360; DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual 

civil: execução. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. v. 5, p. 389; GRECO, Leonardo. O processo de execução. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2001. v. 2, p. 39; LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: 

Bestbook, 2001. p. 135; LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 1979. v. 6, t. 2, pp. 576-577; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.164; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 

Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro; São Paulo: Forense, 1976. t. 9, pp. 447 e 467-468; 

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 792. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Execução 

e recursos: comentários ao CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 105; SOUZA, 

Gelson Amaro de. Fraude à execução e o direito de defesa do adquirente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

pp. 230-231; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. 20ª ed. São Paulo: LEUD, 2000. p. 

198. Atualmente, o art. 782, § 1º, do CPC/2015 dispõe de maneira expressa que “a alienação em fraude à 

execução é ineficaz em relação ao exequente”, a dispensar maiores digressões sobre assunto. Já houve, no 

entanto, quem defendesse ser nulo o ato praticado em fraude à execução: BEVILAQUA, Clovis. Código Civil 

dos Estados Unidos do Brasil. 11ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1956. v. 1, pp. 288-289; CASTRO, 

Amílcar de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1941. v. 10, pp. 71-73; 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1, p. 454.  
488 Art. 792, § 4º, do CPC/2015: “Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro 

adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”. 
489 BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no 

Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 108. 
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7.1.2. A situação jurídica processual do desconsiderando no que tange a eventual 

demanda sobre a relação obrigacional 

 

 O desconsiderando não é parte da relação obrigacional. Isso significa que, instaurada 

demanda pelo credor visando à condenação do devedor ao cumprimento da respectiva 

prestação, dela não precisa participar o desconsiderando. Ao final, pode vir a ser proferida 

uma decisão de mérito, em que o crédito é reconhecido ou afastado. Essa decisão fará coisa 

julgada.  

 

7.1.2.1. Os efeitos da coisa julgada perante terceiros. A hipótese do litisconsórcio 

unitário. 

 

 Segundo o art. 506 do CPC/2015, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as 

quais é dada, não prejudicando terceiros”. A redação é quase idêntica ao que dispunha o 

CPC/1973, na primeira parte de seu art. 472, segundo a qual “a sentença faz coisa julgada às 

partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. Como explicava 

Ada Pellegrini Grinover, o aludido dispositivo veio a consagrar a teoria de Enrico Tullio 

Liebman, embora em dicção imperfeita.490 

 Em síntese, segundo defendia Enrico Tullio Liebman, “a sentença produz 

normalmente efeitos também para os terceiros, mas com intensidade menor que para as 

partes; porque, para estas, os efeitos se tornam imutáveis pela autoridade da coisa julgada, ao 

passo que para os terceiros podem ser combatidos com a demonstração da injustiça da 

 
490 “Liebman, na famosa teoria que distingue entre eficácia natural da sentença e autoridade da coisa julgada, 

sustentou que a eficácia natural da sentença, como ato de potestade do Estado, atinge a todos; mas que a 

autoridade da coisa julgada só alcança as partes. Os terceiros juridicamente prejudicados poderão opor-se à 

autoridade da coisa julgada. A teoria mereceu ampla acolhida no Brasil e vem hoje consagrada, embora numa 

dicção imperfeita, no Código de Processo Civil vigente, em seu art. 472: ‘A sentença faz coisa julgada entre as 

partes, entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros’. A imperfeição, salientada por 

Barbosa Moreira, consiste na circunstância de que os efeitos da sentença são reconhecidamente capazes de 

atingir a esfera jurídica dos terceiros. Mas o que o Código quer dizer é que a coisa julgada (e não a sentença) 

fica restrita às partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros, e assim tem sido interpretada a norma legal” 

(GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum probationem. 

Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. p. 4). 
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sentença”.491 A teoria de Enrico Tullio Liebman encontrou ampla acolhida,492 embora não 

tenha restado imune a críticas.493 

 Ao mesmo tempo, como relatava Ada Pellegrini Grinover, “o próprio Liebman deu-

se conta da dificuldade que surge quando a relação jurídica atingida pela coisa julgada e a do 

terceiro são incindíveis, em virtude da situação jurídica que se apresenta como indivisível, 

devendo ser única para todos”.494 A autora citava como exemplo típico dessa figura “a 

impugnação de deliberação de sociedade anônima por parte de um sócio, e que não poderia 

ser mantida ou anulada senão perante todos”.495 

 Explicava Ada Pellegrini Grinover que “Liebman sustenta, para esse caso, que, 

rejeitada a ação que objetiva a anulação, a sentença tem como conteúdo simplesmente a 

declaração da improcedência da ação, ficando aberta aos demais sócios a via processual para 

impugnar a mesma deliberação”.496 Por outro lado, segundo Enrico Tullio Liebman, “o 

exercício vitorioso da demanda por parte de um sócio atingiria o escopo comum a todos eles, 

razão pela qual haveria falta de interesse de agir para o exercício de outras ações”.497 

 
491 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. 2ª ed. Tradução de Ada Pellegrini Grinover. 

Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 150. Dizia o autor: “A injustiça, pelo contrário, diz respeito à sentença como 

julgamento, e pode depender tanto do erro de direito como do erro de fato. Em todo caso, é a vontade concreta 

do Estado diversa da declarada, e pode a sentença, por isso, prejudicar injustamente a terceiro, cujo direito seja 

de qualquer modo conexo com a relação decidida. Quando se verifica tal, compete ao terceiro a faculdade de 

fazer valer e demonstrar o erro que vicia a decisão, a fim de repelir o efeito danoso para ele” (LIEBMAN, 

Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. 2ª ed. Tradução de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: 

Forense, 1981. p. 142). 
492 Como narrava José Carlos Barbosa Moreira: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão 

subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio 

de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 282. 
493 José Maria Tesheiner, por exemplo, apesar de reconhecer a pertinência na “distinção de Liebman entre 

eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada”, propõe a revisão de sua doutrina. Confira-se: TESHEINER, 

José Maria. Eficácia da sentença e da coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

pp. 87-142. 
494 GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum probationem. 

Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. p. 4. 
495 GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum probationem. 

Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. p. 4.  
496 GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum probationem. 

Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. p. 4. 
497 GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum probationem. 

Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. p. 4. 
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 José Carlos Barbosa Moreira apresentou visão diversa. De acordo com o autor, “não 

parece razoável negar que a inadmissibilidade das ações subseqüentes, após a anulação ou a 

declaração de nulidade do ato por iniciativa de um dos co-legitimados, se relacione com a 

auctoritas rei iudicatae adquirida pela sentença do processo anterior”.498 Da mesma forma, 

defendia José Carlos Barbosa Moreira que, “uma vez aceita essa proposição, sem dificuldade 

se passa ao corolário de que também a sentença desfavorável ao primeiro demandante — isto 

é, a que julgue improcedente a impugnação — há de revestir a auctoritas rei iudicatae em 

face da série total dos interessados”.499  

 José Carlos Barbosa Moreira apresentava dois principais argumentos encontrados na 

doutrina estrangeira para embasar a aludida tese. “Primeiro, por aplicação do princípio 

consoante o qual (ao menos na ausência de regra expressa em contrário) a formação da coisa 

julgada não se condiciona ao eventum litis, não depende do sentido da decisão”,500 

entendimento defendido anteriormente por Giuseppe Chiovenda.501-502 “Segundo, porque de 

 
498 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade 

de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 282. Prosseguia 

José Carlos Barbosa Moreira: “A explicação segundo a qual essa inadmissibilidade decorreria da simples falta 

de interêsse revela-se, a um exame atento, insuficiente: ela só serve para as hipóteses em que os outros co-

legitimados visem ao mesmo resultado já obtido pelo primeiro dêles. Mas bem pode acontecer que a algum 

interesse precisamente resultado contrário, ou seja, a declaração judicial da validade do ato. Ora, em tal caso, 

só pelo vínculo da coisa julgada se poderá justificar o impedimento a que o juiz de um segundo processo torne 

a conhecer da matéria e, eventualmente, profira decisão oposta à outra – com o que se criaria a situação, 

inconcebível, de valer o ato para B e não valer para A” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: 

extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e 

Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 282). Concluía o autor: “A única via idônea, pois, a justificar 

cabalmente a inadmissibilidade de qualquer ação posterior que tenha por objeto o mesmo ato – seja para veicular 

pedido igual ao primeiro, ou contrário a êle – é a que consiste em reconhecer que a sentença anulatória ou 

declaratória da nulidade produz coisa julgada para todos os co-legitimados” (BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade de patente. In: Direito Processual 

Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 283). 
499 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade 

de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 283. 
500 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade 

de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 283. 
501 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 3ª ed. Tradução de J. Guimarães 

Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969. v. 1, p. 417. Giuseppe Chiovenda, aliás, também sustentava que a coisa 

julgada formada em demanda proposta por algum dos sócios com vistas à impugnação de deliberações da 

assembleia se estenderia aos demais: CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 3ª ed. 

Tradução de J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969. v. 1, pp. 419-420. 
502 A respeito da coisa julgada secundum eventum litis, merece destaque a exposição de Ada Pellegrini Grinover: 

“A rigor, o conceito de coisa julgada secundum eventum litis não tem a ver com os terceiros (sujeitos ou não à 

coisa julgada, como visto acima) mas diz respeito às partes do processo, podendo a coisa julgada formar-se, ou 
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outro modo não se evitaria o absurdo de duas coisas julgadas contraditórias, quanto à mesma 

pessoa”.503 

 Mais do que isso, contudo, José Carlos Barbosa Moreira recorria ao conceito de 

litisconsórcio unitário, previsto à época no art. 90 do CPC/1939,504 para posicionar-se pela 

“revisão urgente [d]o falso dogma da exclusão da coisa julgada no tocante a quaisquer 

terceiros, com o seu corolário relativo à exigência da tríplice identidade para fundamentar a 

exceptio rei iudicatae”.505 Com efeito, como bem alertava o autor, “um único meio existe de 

assegurar a uniformidade da solução na hipótese de serem sucessivos os processos: é vincular 

 
não, de acordo com o resultado do processo. Exemplo clássico da coisa julgada secundum eventum litis é a que 

se forma ou não na ação monitória, dependendo de seu resultado. Acolhida a demanda monitória, a sentença 

(condenatória) é coberta pela coisa julgada. Mas se, ao contrário, a demanda monitória é rejeitada, a coisa 

julgada não se forma e a ação pode ser repetida pelo mesmo autor. Outro exemplo, extraído do ordenamento 

brasileiro, é o da coisa julgada que ocorre em caso de acolhimento ou rejeição da ação popular ou da ação civil 

pública, com base nas provas produzidas, mas que não opera quando a demanda é rejeitada por insuficiência de 

provas, nem mesmo com relação ao autor coletivo. Contudo, a questão da extensão da coisa julgada a certos 

terceiros (que levou à coisa julgada erga omnes) ficou de algum modo ligada a determinar se essa extensão 

operaria só in utilibus ou também para prejudicá-los. E assim, abandonando o rigor conceitual, acabou por se 

falar em coisa julgada erga omnes, mas secundum eventum litis, para indicar os terceiros que são colhidos pela 

coisa julgada de acordo com o teor da sentença” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, 

secundum eventum litis e secundum probationem. Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. pp. 7-8). José 

Carlos Barbosa Moreira estava a tratar da hipótese da coisa julgada erga omnes, mas secundum eventum litis, 

de modo que, a nosso ver, seu primeiro argumento atualmente se encontra superado, tendo em vista a disposição 

do art. 506 do CPC/2015. Tal circunstância não infirma, contudo, os demais argumentos expostos pelo autor, 

notadamente porque a coisa julgada erga omnes, mas secundum eventum litis – que, segundo o art. 506 do 

CPC/2015, apenas se verifica in utilibus – conserva sua razão de ser para outras hipóteses, notadamente quando 

não houver situação jurídica unitária. 
503 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade 

de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 283. E arrematava: 

“Com efeito, suponha-se que o legitimado A tenha visto repelida a sua impugnação, por sentença trânsita em 

julgado. Entre êle e a parte contrária, na pior hipótese, é incontestável que se constituiu a coisa julgada, 

tornando-se imune a eventuais ataques ou modificações a declaração da validade do ato. Posteriormente, o 

legitimado B ajuíza igual impugnação; a admitir-se que não exista, em face do segundo impugnante, o vínculo 

da res iudicata, poderá ocorrer perfeitamente que o juiz acolha o nôvo pedido, anulando o ato ou declarando-o 

nulo. Tal decisão, como já se mostrou [...], não pode deixar de fazer coisa julgada para todos os co-legitimados, 

inclusive para A, em relação a quem se terá caracterizado o conflito entre duas res iudicatae inconciliáveis” 

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade de 

patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. pp. 283-284). 
504 Art. 90 do CPC/1939: “Quando a relação jurídica litigiosa houver de ser resolvida de modo uniforme para 

todos os litisconsortes, os revéis, ou os que tiverem perdido algum prazo, serão representados pelos demais. Os 

litisconsortes revéis poderão intervir nos atos ulteriores, independentemente de nova citação”. 
505 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade 

de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 288. 
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ao pronunciamento emitido no primeiro dêles, e transitado em julgado, os juízes dos 

eventuais processos subseqüentes”.506 

 Ada Pellegrini Grinover, revendo seu entendimento anterior, abraçou a posição de 

José Carlos Barbosa Moreira, na vigência do CPC/1973, passando a sustentar que “a extensão 

a terceiros, virtuais litisconsortes unitários, da coisa julgada que verse sobre bem de natureza 

indivisível torna impossível a formulação de regras jurídicas concretas diversas em relação 

àqueles que, se participassem do juízo, obteriam sentenças uniformes (ressalvada, 

naturalmente, a hipótese de ações diversas, intentadas com base em outra causa petendi)”.507 

 Também José Manoel de Arruda Alvim Netto se posiciona no sentido de que “a 

pressuposição para ser litisconsórcio unitário é que a lide seja a mesma, e, que, por isso 

mesmo, inafastavelmente, haja de ser decidida igualmente para todos os que a essa lide se 

ligam, no que está implicado que sofram, todos esses, os mesmos e idênticos efeitos”.508 

 Em trabalho específico sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira expunha que “a 

cabal explicação, tanto da unitariedade do litisconsórcio, quanto da extensibilidade da 

auctoritas rei iudicatae, relaciona-se com as características – ou, mais exatamente, com uma 

peculiar característica – da situação jurídica substancial a que se há de aplicar a regra 

concreta formulada na sentença definitiva”.509 De acordo com o autor, “quando a situação 

jurídica substancial é pluri-subjetiva, isto é, abrange mais de duas posições jurídicas 

 
506 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade 

de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 289. Prosseguia: 

“Em outras palavras: ampliar a êstes a autoridade da coisa julgada que naquele se constituiu, em ordem a afastar, 

pela proibição do reexame, a possibilidade de decisões contraditórias. Não o diz expressamente, é certo, o art. 

90. Mas não há outro entendimento que com êle lògicamente se compadeça. A necessariedade, a que ali se 

alude, de decisão uniforme no processo litisconsorcial (mesmo facultativamente litisconsorcial) postula a 

extensão, a todos os litisconsortes potenciais, da res iudicata formada no processo que um só dos co-legitimados 

instaurou” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de 

nulidade de patente. In: Direito Processual Civil: Ensaios e Pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 289).  
507 GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum probationem. 

Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. p. 6. 
508 ALVIM NETTO, J. M. A. A posição dos sócios e associados em relação a ações movidas contra as 

sociedades e associações de que façam parte. Revista Forense, ano 100, v. 376, p. 21-33, nov./dez. 2004. p. 29. 

O autor, apesar disso, entende que a hipótese de anulação de cláusula do instrumento constitutivo da sociedade 

não retrataria situação de litisconsórcio unitário. 
509 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 142. 

Prosseguia o autor: “Por situação jurídica substancial entende-se aqui um conjunto de posições jurídicas 

individuais, consideradas do ponto-de-vista de suas relações com a res in iudicium deducta e com o pedido” 

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 142). 
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individuais, e a seu respeito se litiga em juízo, o resultado a que se visa no feito não pode às 

vezes deixar de produzir-se a um só tempo e de modo igual para todos os titulares situados 

do mesmo lado”.510 

 Ressalvava José Carlos Barbosa Moreira, entretanto, serem “de ordem prática – e não 

de ordem puramente lógica – as necessidades para cujo atendimento a imaginação do 

legislador criou o duplo expediente da extensão da res iudicata e da unitariedade do 

litisconsórcio, com seu regime especial”.511 Dito de maneira diversa, “é preciso que a regra 

jurídica concreta formulada na sentença não possa operar praticamente senão quando 

aplicada às várias posições individuais”.512 

 É o que ocorre com relação a eventual decisão de mérito que aprecie a relação 

obrigacional havida entre credor e responsável originário e que, por força da desconsideração 

da personalidade jurídica, terá os seus efeitos estendidos ao terceiro desconsiderando. 

 

7.1.2.2. Do ponto de vista processual, a posição do desconsiderando é equiparável 

àquela do litisconsorte facultativo unitário. Hipótese singular de substituição 

processual. 

 

 No que diz respeito a eventual demanda instaurada entre credor e devedor para 

discutir a relação obrigacional, o desconsiderando, do ponto de vista processual, somente 

poderia ser enquadrado como terceiro. Terceiro pois, como se viu (item 3.2.1 do Capítulo 2), 

partes são aquelas que demandam ou contra quem é demandada a tutela jurisdicional – e 

eventual demanda relacionada ao crédito não poderá ser proposta diretamente em face do 

desconsiderando, que não integra a situação jurídica substancial. 

 
510 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 143. 

Concluía, assim: “Isso decorre da maneira pela qual essas posições jurídicas individuais se inserem na situação 

global. Semelhante inserção é uniforme e tem de manter-se uniforme sob pena de tornar impossível a 

subsistência da própria situação global. Daí haver entre as várias posições individuais uma vinculação tão íntima 

que qualquer evolução será homogênea ou impraticável” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio 

unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 143). 
511 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 144. 
512 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 144. 
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 Apesar disso, é inegável que o desconsiderando tem interesse jurídico na discussão a 

respeito da relação obrigacional. Afinal, será por meio da aludida relação que o credor 

poderá, eventualmente, atingir o seu patrimônio. Processualmente, pois, a posição do 

desconsiderando se aproxima daquela do assistente, apesar de que, em regra, será coata 

(provocada ou forçada) a intervenção do desconsiderando em eventual demanda que tenha 

por objeto a relação obrigacional.513 Isto é, quando requerida incidentalmente a 

desconsideração na demanda que discuta a relação obrigacional, o desconsiderando será 

forçado a dela participar – apesar de não se tornar dela parte, como já exposto (item 3.2.1.2 

do Capítulo 2). 

 Ao tratar da assistência simples, explica Cassio Scarpinella Bueno que “a posição de 

direito material, que autoriza a intervenção do assistente simples, é diversa daquela que está 

exposta em juízo, entre o assistido e seu adversário. Há em verdade, duas relações jurídicas 

(uma entre as partes e outra entre o assistente e assistido)”.514 Diversamente, “nos casos de 

assistência litisconsorcial, há uma só relação de direito material a autorizar a intervenção, 

entre as partes e entre o assistente e as partes. O assistente participa dela e só não é autor e/ou 

réu, por força de alguma regra de legitimação extraordinária, que o autoriza a não participar 

obrigatoriamente do processo”.515 

 A relação jurídica que autoriza a desconsideração, objeto da demanda destinada à sua 

decretação, se estabelece entre o demandante, titular de um direito potestativo, e os 

 
513 Com relação à natureza forçada da desconsideração como modalidade de intervenção de terceiros, é ver-se: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 491. Interessante notar que, ao tratar da assistência, Cassio Scarpinella Bueno destaca que “a 

possibilidade de ela ser provocada não descaracteriza o instituto” (BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e 

terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 166). 
514 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 526. É ver-

se também: ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. 

pp. 225-226; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 187; DELLORE, Luiz. Comentários ao art. 124. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et 

al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2019. p. 416. 
515 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 526-527. V. 

ainda: TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e da coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002. pp. 113-114. 
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demandados – devedor principal e potencial atingido pela desconsideração. Por sua vez, 

eventual demanda que tenha por objeto a relação obrigacional se estabelece apenas entre o 

credor e o devedor principal. Não se está a discutir em qualquer uma dessas duas demandas 

a respeito da relação jurídica havida entre devedor principal e terceiro atingido – que não será 

por elas influenciada, em princípio. Portanto, não nos parece correto considerar a situação do 

desconsiderando como equiparável àquela do assistente simples.516 

 Ao mesmo tempo, segundo a definição proposta acima, não se estaria tecnicamente 

diante de assistência litisconsorcial. Repise-se: o desconsiderando não é, rigorosamente, 

parte da relação de crédito, embora sofra diretamente os seus efeitos, caso decretada a 

desconsideração.  

 A decisão de mérito a respeito da relação obrigacional impacta diretamente o 

desconsiderando, como se ele fosse parte daquela relação – já que, após a desconsideração, 

o patrimônio do desconsiderando poderá ser atingido por meio da relação de compromisso 

existente entre credor e devedor principal. Eventual título executivo judicial formado em face 

do devedor principal viabilizará que o credor atinja o patrimônio do desconsiderando, após 

decisão que reconheça estarem preenchidos os requisitos próprios da desconsideração. 

 O art. 124 do CPC/2015 – que trata justamente da assistência litisconsorcial – dispõe 

que “considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir 

na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. 

 Não se está aqui a falar dos impactos da decisão de mérito a respeito da relação 

obrigacional sobre a relação jurídica que viabiliza a desconsideração.517 A questão é que, 

analisada a situação jurídica substancial do terceiro atingido pela desconsideração, percebe-

se que a decisão de mérito a propósito da relação obrigacional tem sobre ela consequências 

diretas, como se o próprio desconsiderando fosse parte da aludida relação obrigacional. É 

 
516 Thereza Alvim é categórica ao afirmar que, “após o estudo do interesse do assistente simples, verifica-se 

que sempre existe, existiu ou poderá vir a existir, relação jurídica entre o terceiro assistente e o assistido. [...] 

Do exposto resulta claro que, após o término da demanda onde se deu a assistência simples, pode-se encontrar 

outra ação, entre os que foram parte assistida e assistente, na relação processual anterior” (ALVIM, Thereza. O 

direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. pp. 225-226). Tal circunstância 

não se verifica entre devedor principal e desconsiderando. 
517 O que foi analisado no item 3.1.1 do Capítulo 2. 
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aquela relação obrigacional que atingirá seu patrimônio, após a desconsideração. Para além 

desse efeito direto, a decisão sobre a relação obrigacional também pode impactar a relação 

jurídica de desconsideração.518 

 Com precisão, observa Cassio Scarpinella Bueno que a hipótese da assistência 

litisconsorcial, “em rigor, é equiparável à do litisconsórcio unitário”.519 Também a situação 

do desconsiderando é equiparável àquela do litisconsorte facultativo unitário, embora 

terceiro à relação obrigacional. É que, considerada do ponto-de-vista de sua relação com a 

res in iudicium deducta – em demanda que verse sobre a relação obrigacional –, a posição 

jurídica individual do desconsiderando, inserida na situação jurídica substancial global, “é 

uniforme e tem de manter-se uniforme sob pena de tornar impossível a subsistência da 

própria situação global”.520 

 Não se está aqui a confundir a posição do desconsiderando com aquela do 

litisconsorte “propriamente” facultativo. Nesse caso, consoante expunha José Carlos Barbosa 

Moreira, “como inexiste vinculação prática entre as várias posições jurídicas individuais, 

não se torna impossível a atuação simultânea de regras concretas divergentes acaso 

 
518 Sobre o assunto, confira-se: “A fundamental distinção entre as figuras do assistente simples e do assistente 

litisconsorcial repousa na circunstância de que a relação jurídica de direito material que autoriza a intervenção 

deste é estabelecida diretamente com o adversário do assistido (CPC, art. 54) ou, mais amplamente, quando a 

relação jurídica de direito material deduzida na ação também lhe diz respeito” (BUENO, Cassio Scarpinella. 

Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 187). Mais adiante, o autor 

afirma que “o assistente litisconsorcial tem relação jurídica sua em juízo” (BUENO, Cassio Scarpinella. Partes 

e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 187). Por sua vez, explica Thereza 

Alvim, ao tratar da assistência litisconsorcial: “Assim, deverá ficar evidenciado poder a sentença, a ser proferida 

a respeito do mérito, influir, não mais de fato na esfera jurídica do assistente, mas juridicamente na sua esfera 

jurídica e em relação jurídica existente entre ele e o adversário do assistido” (ALVIM, Thereza. O direito 

processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 226). V. tb.: ALVIM, Eduardo Arruda. 

Direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 263-264. No caso da desconsideração, 

a decisão de mérito que tenha por objeto a relação obrigacional afeta juridicamente a esfera do desconsiderando 

– porque será aquela relação obrigacional que permitirá atingir seu patrimônio – e, eventualmente, também a 

relação jurídica de desconsideração – porque, sem que haja sequer uma potencial relação obrigacional entre 

demandante e devedor principal, não haveria interesse na decretação da desconsideração com base na teoria 

maior. 
519 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 537. Confira-

se ainda: ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. pp. 

264-265. 
520 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 143. 
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formuladas para cada um dos co-autores ou co-réus”.521 Segundo o autor, “o ordenamento 

prefere tolerar essa ofensa à lógica, vista aí como o mal menor”.522 

 É por essa razão que, de acordo com José Carlos Barbosa Moreira, “na ação proposta 

por vários credores solidários ou contra vários devedores solidários, o eventual acolhimento 

do pedido só em relação a parte dos autores ou a parte dos réus nenhuma dificuldade suscita 

por esse prisma”.523 Com efeito, o resultado prático consistiria na “formação do título 

executório apenas em favor do(s) autor(es) vitorioso(s), ou apenas em face do(s) réu(s) 

sucumbente(s)”.524 

 É dizer que eventual demanda condenatória proposta em face de um dos devedores 

solidários teria como resultado prático, caso julgado procedente o pedido, apenas a formação 

de título executivo judicial em face de tal devedor. Havendo outra demanda condenatória 

proposta contra outro devedor solidário, eventual decisão de mérito desfavorável ao 

demandante, embora possivelmente ilógica se comparada à decisão anterior – pressupondo-

se que não havia qualquer exceção pessoal em favor do demandado –, não encontraria óbice 

prático naquela.525 

 No caso do desconsiderando, no entanto, o resultado prático decorrente da demanda 

condenatória proposta em face do devedor principal – formação (ou não) do título executivo 

judicial contra o aludido devedor principal – é praticamente incompatível com qualquer outra 

decisão contrária a respeito da formação do mesmo título executivo judicial em face do 

mesmo devedor principal. Lembre-se que é por meio do título executivo contra o devedor 

principal que será possível atingir o desconsiderando, já que contra este último não haverá 

jamais título algum reconhecendo obrigação – mas apenas título de natureza diversa, que 

 
521 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 145. 
522 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 145. 
523 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 146. 
524 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 146. Nessa 

direção: “Outra particularidade que distingue a situação entre credores ou devedores solidários é que, mesmo 

que haja coisas julgadas contraditórias, poderá haver, quando muito, conflito lógico, mas não conflito prático 

entre as mesmas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum 

probationem. Revista Forense, v. 380, p. 3-19, jul./ago. 2005. p. 8). V. tb.: BUENO, Cassio Scarpinella. Partes 

e terceiros no processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 121-125. 
525 Cândido Rangel Dinamarco, entretanto, defende que, “com algumas ressalvas, os efeitos da decisão de 

mérito estendem-se também, segundo a disciplina da solidariedade contida no Código Civil, aos credores ou 

aos devedores solidários” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 390). 
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tornará ineficaz a separação patrimonial existente entre desconsiderando e devedor principal, 

não passível de execução judicial (item 2 do Capítulo 4). Do ponto de vista prático, portanto, 

a formação de título executivo judicial perante o devedor principal atinge automaticamente 

eventual desconsiderando, sendo inconcebível qualquer decisão em favor do 

desconsiderando e do devedor – litisconsortes necessários da demanda de desconsideração – 

que altere o comando de anterior decisão condenatória contra o mesmo devedor principal. 

 Ainda, a se admitir a formação de nova coisa julgada a respeito da relação 

obrigacional, em favor do desconsiderando e do devedor principal, que contrariasse a coisa 

julgada anterior formada em face do devedor principal, estar-se-ia diante de coisas julgadas 

contraditórias – do ponto de vista prático – perante as mesmas pessoas – credor e devedor –, 

o que abriria margem para a rescisão da decisão de mérito posterior.526 

 Nessa esteira, é como se o direito que estivesse em discussão na demanda entre credor 

e devedor principal também fosse do desconsiderando, embora não seja ele parte da relação 

de direito material subjacente. É como se o desconsiderando fosse litisconsorte facultativo 

unitário do devedor principal – de modo que sua participação na demanda que tenha por 

objeto a relação obrigacional será equiparável àquela do assistente litisconsorcial. A coisa 

julgada formada na demanda entre credor e devedor principal, a respeito da relação 

obrigacional mantida entre os dois, afeta, pois, o desconsiderando. 

 Para além da unitariedade da situação jurídica substancial – a qual, por si só, já 

justificaria a submissão do desconsiderando aos efeitos da julgada formada sobre a relação 

obrigacional –,527 parece-nos possível afirmar haver legitimação extraordinária do devedor 

 
526 Nessa linha: CRAMER, Ronaldo. Comentários ao art. 966. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 1.402; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, pp. 386-397; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 966. In: GAJARDONI, Fernando da 

Fonseca et al. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 

2017. pp. 772-773. 
527 A posição aqui defendida – extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros nos casos de litisconsórcio 

facultativo unitário – não é pacífica em doutrina, havendo relevantes vozes em sentido contrário. A título 

exemplificativo, é ver-se: CRUZ E TUCCI, José Rogério. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa 

julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. pp. 245-259; SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de 

direito processual civil. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 1, p. 157; TESHEINER, José Maria. Eficácia da 

sentença e da coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. pp. 114-120. Os autores 
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principal para atuar em nome do desconsiderando na demanda que discuta a aludida situação 

jurídica.528  

 É bastante singular a posição do desconsiderando. Do ponto de vista da relação 

obrigacional, ele não é legitimado ordinário para a respectiva demanda, apesar de sofrer 

diretamente seus efeitos, caso ocorra a desconsideração. Apenas o devedor principal tem 

legitimidade ordinária para discutir a aludida relação obrigacional, tendo também 

legitimidade extraordinária autônoma e exclusiva para atuar em nome do desconsiderando – 

clássica hipótese de substituição processual.529  

 Ao mesmo tempo, por ter interesse jurídico na disputa, o desconsiderando detém 

legitimidade extraordinária subordinada ao devedor principal para discutir a relação 

obrigacional, apesar de não ser parte dela.530 De fato, muito embora seja substituído pelo 

devedor principal no que tange à discussão a respeito da relação obrigacional – 

independentemente do pedido de desconsideração –, o desconsiderando detém legitimidade 

 
em questão, no entanto, não analisaram a singular situação da desconsideração da personalidade jurídica sob 

essa ótica. 
528 Na vigência do CPC/1973, alertava Cassio Scarpinella Bueno a respeito da necessidade de ser expressa 

qualquer regra de legitimação extraordinária: BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil 

brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 127. Previa o art. 6º do CPC/1973: “Ninguém poderá pleitear, em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. O art. 18 do CPC/2015, no entanto, assim dispõe: 

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente 

litisconsorcial”. Diante disso, Fredie Didier Jr. sustenta (a nosso ver, corretamente) ser possível “a atribuição 

de legitimação extraordinária sem previsão expressa na lei, desde que seja possível identificá-la no 

ordenamento jurídico, visto como sistema” (DIDIER JR., Fredie. Comentários ao art. 18. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. pp. 66-67). Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery já defendiam tal posição 

anteriormente ao CPC/2015: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo 

Civil comentado e legislação extravagante. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 221. V. ainda: 

ZANETI JR., Hermes. A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente do 

ordenamento jurídico. In: ASSIS, Araken de et al. (Org.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao 

professor Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 861. 
529 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação 

extraordinária. Revista de Direito do Ministério Público do Estado da Guanabara, ano 3, n. 9, v. 9, p. 41-55, 

set./dez. 1969. p. 45. 
530 “É variável a extensão da legitimação extraordinária. Já se registrou que, às vêzes, fica o seu titular 

autorizado a propor ou a contestar demandas pertinentes à situação jurídica alheia, e noutras hipóteses tão-

sòmente a intervir em processo já instaurado pelo (ou em face do) legitimado ordinário, para deduzi-la, junto 

com êste. Por êsse prisma contrapõem-se, de um lado, a legitimação extraordinária autônoma, e de outro a 

legitimação extraordinária subordinada” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Apontamentos para um estudo 

sistemático da legitimação extraordinária. Revista de Direito do Ministério Público do Estado da Guanabara, 

ano 3, n. 9, v. 9, p. 41-55, set./dez. 1969. p. 50). 
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extraordinária subordinada para dela participar – como assistente litisconsorcial (art. 18, 

parágrafo único, do CPC/2015).531  

 Sobre o assunto, como é cediço, são muitas as vozes em doutrina no sentido de 

estender ao assistente litisconsorcial os efeitos da coisa julgada, ainda que não participe do 

 
531 Em sentido semelhante, embora entendendo que a legitimação extraordinária do desconsiderando dependeria 

de constrição judicial sobre os seus bens, é ver-se: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. pp. 381-382. No entanto, ao menos desde o pedido de 

desconsideração deve-se reconhecer a legitimidade do desconsiderando para discutir a relação obrigacional. A 

rigor, antes disso já deveria ser admitida a participação do possível desconsiderando no âmbito da demanda que 

verse sobre a relação obrigacional, na qualidade de assistente litisconsorcial, tendo em vista o disposto no art. 

18, parágrafo único, do CPC/2015. Nessa direção, na vigência do CPC/1973, veja-se o que entendeu o Eg. 

TJSP: “Intimação. Assistentes. Ação movida contra empresas. Indenização por danos patrimoniais e morais 

decorrentes de complicações colaterais e moléstias que resultaram de cirurgia corretiva de miopia. Sentença 

que pode projetar efeitos, ainda que de forma reflexa, sobre os sócios, diante da tese de desconsideração da 

personalidade jurídica das empresas que representam: artigo 28 do CODECON. Intimação dos sócios, na forma 

do artigo 50 do Código de Processo Civil, para que lhes seja facultado intervir no feito como assistentes (se 

assim quiserem evidentemente) e para que não possam, futuramente, alegar desconhecimento dos termos da 

demanda. Viabilidade. Recurso provido” (TJSP, AI 0004118-54.2002.8.26.0000, 5ª Câmara do 1º Tribunal de 

Alçada Civil, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, julg. 12.6.2002). 
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processo, com fundamento na legitimação extraordinária da parte integrante da relação 

jurídica processual para atuar em nome daquele.532-533 

 A corroborar tanto a unitariedade da situação jurídica substancial em jogo quanto a 

posição de legitimado extraordinário do devedor principal para atuar em nome do 

desconsiderando, verifica-se que o art. 792, § 3º, do CPC/2015 prevê que, “nos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação 

da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”. 

 Isto é, a litispendência exigida para a configuração de eventual fraude à execução, 

com relação ao desconsiderando, se dá desde o momento da citação do devedor principal, 

ainda que verificada no âmbito da demanda que verse sobre a relação obrigacional, 

justamente porque é única e uniforme a situação jurídica substancial em jogo, que se torna 

 
532 Desde a vigência do CPC/1973, defendia Cassio Scarpinella Bueno: “O que é interessante destacar, aliás, é 

que a indiscutibilidade daquilo que foi decidido em juízo (coisa julgada) atingirá quem não agiu, 

independentemente de sua intervenção em juízo. E esta é uma das mais marcantes características do que ocorre 

em qualquer hipótese de legitimação extraordinária” (BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no 

processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 190). Na mesma linha: “A coisa julgada vincula o 

assistente litisconsorcial não porque intervém no processo pendente; ela não guarda qualquer relação com a sua 

intervenção. A coisa julgada apanha-o em virtude da situação legitimante que autoriza sua intervenção como 

assistente (litisconsorcial) e não porque interveio, coisa bem diferente. Em suma: a coisa julgada afeta o 

assistente litisconsorcial não porque ele o é ou porque ele poderia ter pretendido sê-lo. Afeta-o, bem 

diferentemente, porque a relação jurídica de direito material que titulariza (situação legitimante) está sendo 

discutida em juízo, já está posta para discussão, e, por exceção, ele não pode, não pôde ou não precisa estar em 

juízo para tutelar, em nome próprio, o seu direito, mesmo que só afirmado” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 

sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: ordinário e sumário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. v. 2, t. 1, pp. 533-534). V. tb., ainda na vigência do CPC/1973: ALVIM, Eduardo Arruda. Direito 

processual civil. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 264; ALVIM, Thereza. O direito processual 

de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. pp. 225-231; ALVIM NETTO, J. M. A. A posição 

dos sócios e associados em relação a ações movidas contra as sociedades e associações de que façam parte. 

Revista Forense, ano 100, v. 376, p. 21-33, nov./dez. 2004. p. 28. O entendimento segue sendo sustentado por 

Cassio Scarpinella Bueno após a edição do CPC/2015: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de 

direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 538. No mesmo sentido: ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito 

processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. pp. 528-530; WAMBIER, Luiz Rodrigues; 

TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 360. 
533 A opinião – pela extensão da coisa julgada a terceiros – é ainda mais generalizada nas hipóteses de 

substituição processual. Comentando o CPC/1973, é ver-se: SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito 

processual civil. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 1, p. 736; TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença 

e da coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. pp. 82-83. Já na vigência do 

CPC/2015, remeta-se a: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 254. 
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litigiosa desde aquele momento (art. 240, caput, do CPC/2015),534 bem como porque o 

devedor principal, devidamente citado, tem legitimidade extraordinária para atuar em nome 

do desconsiderando no que diz respeito à relação obrigacional. Nossa interpretação a 

propósito do art. 792, § 3º, do CPC/2015 será retomada adiante (item 4 do Capítulo 4). 

 Reitera-se, assim, nosso entendimento no sentido de que a coisa julgada formada na 

demanda entre credor e devedor principal, a respeito da relação obrigacional mantida entre 

os ambos, tem o condão de afetar o desconsiderando, independentemente de sua participação 

na aludida demanda. 

 Cândido Rangel Dinamarco parece concordar com a posição aqui sustentada – ou, ao 

menos, seu resultado prático –, defendendo que, “instaurado o incidente e citado o terceiro, 

este se torna parte no processo, com amplas possibilidades de defesa, inclusive por meios 

recursais, seja para negar sua responsabilidade, seja para questionar a própria obrigação 

atribuída ao demandado, quando isso for admissível (processo ou fase de conhecimento)”.535 

Em sentido análogo se coloca Paulo Henrique dos Santos Lucon.536-537 

 Por outro lado, não nos convence o argumento segundo o qual o entendimento aqui 

sustentado abriria “ensejo a eventual má-fé do autor que, embora podendo trazer o terceiro 

para o processo, aguardaria a consolidação da decisão sobre o débito para, só então, cogitar 

da desconsideração”.538 É que, em qualquer caso, não há como imaginar que o potencial 

desconsiderando não tenha ciência do risco da desconsideração. Na teoria maior, apenas 

 
534 Art. 240 do CPC/2015: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 

da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. 
535 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 492. 
536 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 

142. 
537 Em sentido contrário, alegando que a posição por nós defendida representaria violação ao contraditório e 

aos limites subjetivos da coisa julgada: CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao art. 135. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015. pp. 241-242; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 135. In: 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 447; YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao 

art. 135. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de 

Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 243-244. 
538 YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 135. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 244. 
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podem ser atingidas aquelas partes beneficiadas “direta ou indiretamente pelo abuso” (art. 50 

do CC/2002). Mesmo na teoria menor, é sabido que eventual insuficiência patrimonial da 

pessoa jurídica, nas hipóteses legalmente previstas (como, por exemplo, no caso do art. 28, 

§ 5º, do CDC), poderá ensejar a desconsideração. Portanto, podem os potenciais 

desconsiderandos acompanhar o trâmite de demandas que tenham por objeto relações 

obrigacionais que poderiam se beneficiar de eventual desconsideração da personalidade 

jurídica.  

 O que não se pode permitir, sob hipótese alguma, é a prática de abusos societários 

para, em sede de demanda de desconsideração, viabilizar a rediscussão de questões já há 

muito acobertadas pela coisa julgada – e que evidentemente atingem a esfera jurídica do 

desconsiderando, tendo em vista o caráter unitário da situação jurídica substancial subjacente 

e a legitimidade extraordinária do devedor principal para atuar em juízo, em nome do 

desconsiderando, no que diz respeito à relação obrigacional. 

 

7.2. Matérias de defesa passíveis de alegação pelo desconsiderando 

 

 De acordo com Andre Vasconcelos Roque, “o sócio ou a pessoa jurídica citada no 

incidente poderá se defender tanto no sentido de demonstrar que não estão presentes os 

requisitos para a desconsideração, como para obter provimento jurisdicional favorável ao 

responsável originário”.539 

 Concordamos em parte com essa afirmação. A questão, contudo, consiste em saber 

quais as matérias passíveis de alegação pelo desconsiderando, assim como os meios 

adequados para tanto. Comecemos pela análise das matérias passíveis de alegação pelos 

demandados, em sede de defesa, com relação à demanda de desconsideração. 

 

7.2.1. Defesa no âmbito da demanda de desconsideração 

 

 
539 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 135. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 446. 
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 Como observado no item 3.1.1 do Capítulo 2, afigura-se dispensável a efetiva 

demonstração de qualquer relação obrigacional para que a parte busque o provimento de 

desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior. Nessa hipótese, bastará 

que o demandante demonstre (i) haver potencial, em tese, para a existência de uma ou mais 

relações obrigacionais; e (ii) estarem presentes os requisitos para a desconsideração, segundo 

a teoria maior. 

 Por consequência, o potencial atingido pela desconsideração da personalidade 

jurídica pode, em sede de defesa, pretender afastar a potencialidade indicada pelo 

demandante quanto à existência de uma ou mais relações obrigacionais, para além de 

contestar a ocorrência dos requisitos específicos da desconsideração. A defesa variará, 

conforme o caso, de acordo com a causa de pedir do demandante.  

 Nessa linha, a simples propositura de demanda condenatória perante o devedor 

principal traduz, em tese, a potencial existência de uma relação obrigacional, já que da 

referida demanda pode decorrer, ao menos teoricamente, sua condenação ao cumprimento de 

determinada prestação. Dito de maneira diversa, sempre que a demanda de desconsideração 

representar cumulação com outra demanda de natureza condenatória – ou declaratória da 

existência de determinada relação obrigacional –, ou, ainda que se trate de demanda de 

desconsideração autônoma, caso já tenha sido instaurada outra demanda visando ao 

reconhecimento da relação obrigacional, a defesa do desconsiderando ficará restrita aos 

requisitos próprios da desconsideração. 

 Por outro lado, em se tratando de demanda autônoma de desconsideração fundada na 

teoria maior e não havendo outra demanda instaurada contra o devedor principal a respeito 

da relação obrigacional, podem os demandados (inclusive o desconsiderando) demonstrar 

que não há potencial, sequer em tese, para que se originem relações obrigacionais entre o 

devedor principal e o demandante – o que afastaria o seu interesse na demanda de 

desconsideração –, sem prejuízo de questionarem o preenchimento dos requisitos próprios 

para a aplicação da teoria maior. Nessa situação, por exemplo, caso o autor fundamente seu 

pleito em determinado negócio jurídico – com potencial, em tese, para deflagrar relações 

obrigacionais –, poderia o demandado, se for o caso, suscitar a sua nulidade absoluta. 



194 

 

 Para a demanda de desconsideração baseada na teoria maior, são essas as principais 

matérias que podem ser alegadas a título de defesa. Não se justifica que, nessa sede, os 

demandados busquem questionar, por exemplo, características próprias da relação 

obrigacional – tal como seu valor, por exemplo, ou o próprio inadimplemento. Tais questões 

em nada impactam a demanda de desconsideração da personalidade jurídica fundada na 

teoria maior, a qual depende apenas (i) da potencialidade, em tese, para a existência de uma 

ou mais relações obrigacionais; e (ii) do preenchimento dos requisitos legais para a 

desconsideração. 

 Em sentido semelhante se posiciona Paulo Henrique dos Santos Lucon, afirmando 

que, “com a instauração do incidente, o terceiro poderá apenas demonstrar que não há 

justificativa para sua responsabilização. Não poderá ele discutir a existência do débito que 

deve ser apurada no processo principal entre credor e devedor”.540 Alguns exemplos são úteis 

para ilustrar o que defendemos. 

 O demandante alega ser credor de determinada pessoa jurídica em função de ter 

celebrado com ela certo negócio. Caso a exigência do credor já seja objeto de demanda 

própria, em relação processual validamente constituída, essa circunstância bastaria para 

justificar o interesse na demanda de desconsideração. Em defesa, não poderão os 

demandados pela desconsideração alegar que o negócio jurídico em questão é nulo ou não 

representa título executivo extrajudicial, que o crédito ainda não está vencido, não foi 

inadimplido ou que o seu valor foi indicado de maneira incorreta, já que tais questões devem 

ser suscitadas na demanda própria. Para a demanda de desconsideração estará verificado o 

interesse de agir do autor, tendo em vista a potencialidade de que seja reconhecida a 

existência de uma relação obrigacional, na demanda autônoma instaurada com tal finalidade, 

entre o demandante e a pessoa jurídica (potencial devedora principal). 

 No entanto, não havendo demanda condenatória ajuizada pelo autor para discutir a 

relação obrigacional, poderão os demandados suscitar que o negócio é absolutamente nulo e, 

portanto, sequer em tese poderia originar um crédito ao demandante.  

 
540 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 

142. V. tb.: TALAMINI, Eduardo. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 mar. 2016. Acesso em 8 nov. 2019. 
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 Reitere-se que a existência de uma demanda que tenha por objeto o reconhecimento 

da relação obrigacional se afigura suficiente para garantir o interesse de agir do autor quanto 

à propositura de demanda de desconsideração – seja incidental, seja autônoma. Isso porque 

restará caracterizada a potencialidade, em tese, para a existência de uma relação obrigacional 

– e eventuais questões relativas à efetiva existência de tal relação ficarão relegadas para 

aquela sede. Não havendo tal demanda, por outro lado, caberá ao autor demonstrar por outros 

meios a potencialidade, em tese, para a existência de uma ou mais relações obrigacionais, 

hipótese em que tal questão poderá ser contestada pelos demandados.  

 Nessa direção, quando não houver demanda própria a respeito da potencial relação 

obrigacional, poderão os demandados suscitar a ocorrência de prescrição ou decadência, 

tendo em vista a possibilidade de sua aferição em tese pelo juiz. Não será o caso de 

improcedência liminar do pedido (arts. 332, § 1º, e 487, II, do CPC/2015), mas apenas de 

julgamento sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir quanto ao pleito de 

desconsideração (art. 485, VI, do CPC/2015).541 O mesmo ocorreria se a potencial relação 

obrigacional estivesse sujeita ao exercício de um determinado direito que decaiu – por 

exemplo, um direito de opção de venda. 

 Repise-se: tal alegação só será viável quando não houver demanda específica sobre a 

relação obrigacional. Caso contrário, a existência da demanda será suficiente para garantir o 

interesse de agir do autor para a demanda de desconsideração, sendo que eventual alegação 

de prescrição ou decadência dependerá do reconhecimento na sede própria – isto é, na 

demanda que versar sobre a relação obrigacional. 

 Sendo proposta demanda de desconsideração, no entanto, com base na teoria menor, 

o resultado será diverso. Isso porque, como já exposto anteriormente, nesses casos a 

legislação específica prevê a necessidade de prejuízos – aos consumidores, ao meio ambiente, 

ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao Sistema Nacional de Estoques de 

Combustíveis – para viabilizar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 

De fato, não apenas a existência do crédito é relevante, mas também sua qualificação jurídica 

e demais características – que poderão, portanto, ser objeto de discussão no âmbito da 

 
541 Em sentido semelhante: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da 

personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 151. 
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demanda de desconsideração. Por exemplo, sendo reconhecido determinado crédito, porém 

afastada a qualificação da relação como consumerista, deverá ser julgado improcedente 

eventual pedido de desconsideração formulado com base no CDC. 

 Diante disso, em se tratando de demanda de desconsideração fundada na teoria 

menor, tem-se duas possibilidades: (i) havendo demanda a respeito da relação obrigacional, 

a discussão concernente à desconsideração da personalidade jurídica – no âmbito de demanda 

incidental, cumulada desde a origem ou autônoma – dependerá da definição sobre a relação 

obrigacional – de modo que, sendo o caso de demanda de desconsideração autônoma, deverá 

ser suspensa por prejudicialidade externa (art. 313, V, a, do CPC/2015) –;542 e (ii) sendo a 

demanda de desconsideração autônoma, sem que haja qualquer outra demanda discutindo a 

relação obrigacional, ambas as questões – a respeito da relação obrigacional e da 

desconsideração – serão discutidas e decididas na mesma demanda (de desconsideração). 

 

7.2.2. Defesa no âmbito da demanda que tenha por objeto a relação obrigacional 

 

 Já vimos que há interesse jurídico do desconsiderando no que tange à decisão de 

mérito a ser proferida na demanda estabelecida entre demandante e potencial devedor a 

respeito da relação obrigacional, sendo inequívoca, por conseguinte, a possibilidade de 

participação do desconsiderando naquela sede. 

 Com a propositura da demanda incidental de desconsideração, o potencial atingido é 

forçado a participar do processo em curso. Eventual defesa a ser apresentada quanto à 

demanda cumulada, pois, ocorrerá de acordo com o estado em que se encontre – 

semelhantemente ao que se verifica para a assistência, na forma do art. 119, parágrafo único, 

do CPC/2015.543 

 
542 Alcançado o prazo máximo de suspensão a que alude o art. 313, § 4º, do CPC/2015, a questão prejudicial 

(referente à existência da relação obrigacional) deverá ser resolvida na própria demanda de desconsideração e, 

estando preenchidos os requisitos do art. 503, § 1º, do CPC/2015, ficará coberta pela coisa julgada, de modo 

que poderá ser iniciado cumprimento de sentença em face do devedor principal – tendo em vista a decisão sobre 

a questão prejudicial (art. 515, I, do CPC/2015) –, atingindo-se ainda o patrimônio do desconsiderando em 

razão da decisão de desconsideração. A demanda autônoma que versava sobre a mesma relação obrigacional, a 

seu turno, deverá ser extinta na forma do art. 485, V, do CPC/2015. 
543 Art. 119, parágrafo único, do CPC/2015: “A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos 

os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. 
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 As matérias a serem suscitadas, por sua vez, são amplas, como se o desconsiderando 

fosse parte da demanda proposta a respeito da relação obrigacional. Nessa direção, conforme 

explica Cândido Rangel Dinamarco ao analisar os poderes do assistente litisconsorcial em 

comparação com o réu, “em alguma medida chega a ser autorizado até mesmo a afrontar a 

vontade do assistido, recorrendo quando este não quer o recurso, provando quando este 

dispensa a prova, excepcionando o foro ou recusando o juiz quando ele aceita o foro ou nega 

a suspeição ou o impedimento deste etc.”.544 Ressalva o autor, entretanto, confirmando a 

aproximação entre as figuras do desconsiderando e do assistente litisconsorcial, que, “sempre 

porque também o assistente qualificado não é titular dos bens disputados em juízo, não tem 

ele legitimidade para atos de disposição do direito material (reconhecimento do pedido, 

transação, renúncia ao direito)”.545 

 Ainda, como destacado por Cassio Scarpinella Bueno, “a prática de eventual ato 

dispositivo de direito pelo assistido [nesse caso, o devedor principal] é ineficaz 

processualmente em relação ao assistente”546 – isto é, o desconsiderando, após seu ingresso 

no processo. A ineficácia do ato fica restrita ao plano processual, produzindo efeitos 

normalmente no plano material.547  

 Com efeito, por se equiparar à situação do litisconsorte unitário facultativo, ao 

desconsiderando se aplica a ressalva contida na parte final do art. 117 do CPC/2015.548 “A 

regra, contudo, limita-se a mitigar os impactos processuais dos atos e das omissões dos 

litisconsortes: eles só podem beneficiar, não prejudicar os demais. No plano material, é 

 
544 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, pp. 451-452.  
545 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 2, p. 452. 
546 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 537. 
547 É bom notar que alguns atos, embora não rigorosamente processuais, também sofrem a limitação aludida. 

Nessa direção, por exemplo, José Carlos Barbosa Moreira citava o caso da transação: BARBOSA MOREIRA, 

José Carlos. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. pp. 205-206. 
548 Art. 117 do CPC/2015: “Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como 

litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão 

os outros, mas os poderão beneficiar”. 
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correto o entendimento de que os atos e as omissões tendem a surtir seus efeitos plenos, 

inclusive, se for o caso, os eventualmente prejudiciais”.549 

 Tal regime, evidentemente, apenas se aplica quando a demanda de desconsideração é 

cumulada, incidental ou originariamente, à demanda que versa sobre a relação obrigacional, 

hipótese em que o desconsiderando será integrado em contraditório no processo. Havendo 

demanda autônoma de desconsideração, independente da demanda acerca da relação 

obrigacional, deverá o desconsiderando intervir nesta última para atrair a aplicação do regime 

especial inerente ao litisconsorte unitário e ao assistente litisconsorcial. 

 

7.3. Meios e momento para a defesa 

 

7.3.1. Defesa pertinente à demanda de desconsideração 

 

 Em primeiro lugar, importa analisar o meio de defesa cabível aos réus da demanda de 

desconsideração, assim como o momento apropriado para tanto. 

 Não há maiores dúvidas quanto à questão quando a demanda de desconsideração é 

proposta incidentalmente. Seja na fase de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na 

execução de título extrajudicial, a defesa relativa ao pedido de desconsideração deverá ser 

apresentada no próprio incidente, por meio de petição que assume a natureza de 

contestação.550 

 Ao mesmo tempo, como se sabe, sendo requerida a desconsideração na petição inicial 

– tanto na fase de conhecimento quanto no processo de execução –, fica dispensada a 

instauração de incidente (art. 134, § 2º, do CPC/2015). 

 
549 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 519. 
550 Concordando que a petição “é praticamente uma contestação àquele pedido incidente”, é ver-se: NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17ª ed. São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 682. V. tb.: SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no 

novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 238. 
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 Na fase de conhecimento, ainda que a demanda de desconsideração seja proposta 

desde o princípio do processo, é apenas natural que a defesa dos demandados, com relação 

ao pedido de desconsideração, seja apresentada por meio de contestação.  

 Por sua vez, formulado o pedido de desconsideração na petição inicial de execução 

de título extrajudicial, encontra-se na doutrina entendimento no sentido de que a defesa 

relativa à desconsideração deveria se dar por meio do ajuizamento de embargos à 

execução.551 Não concordamos com essa visão. 

 Com efeito, como já se demonstrou anteriormente (item 3.2.1.2 do Capítulo 2), o fato 

de haver cumulação objetiva de demandas não altera a posição dos demandados com relação 

a cada uma delas. Uma demanda condenatória cumulada com uma demanda de 

desconsideração não faz com que o réu da demanda de desconsideração se torne também réu 

da demanda condenatória. O pedido condenatório formulado em face do devedor principal 

não abrange automaticamente o demandado pela desconsideração. Do mesmo modo, 

eventual demanda executiva cumulada com uma demanda de desconsideração não implica 

automaticamente a assunção, pelo desconsiderando, da posição de executado. Por essa razão, 

não podem os demandados pela desconsideração ajuizar embargos à execução para se 

defenderem do pedido de desconsideração. A defesa deve se dar por meio de petição – com 

natureza de contestação –, a ser apresentada nos próprios autos do processo executivo. 

 Poder-se-ia argumentar, em oposição ao nosso entendimento, que o processo 

executivo não representaria o ambiente adequado para a atividade cognitiva que deve ser 

desempenhada pelo juiz para o julgamento do mérito da demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica. Tal argumento, a nosso ver, retrataria formalismo exacerbado e 

injustificado. Afinal, não só há muito se reconhece haver atividade cognitiva em sede de 

execução,552 como também não se vislumbra verdadeira diferença entre tal hipótese – qual 

seja, de a atividade cognitiva destinada à desconsideração ocorrer no bojo da própria 

execução – e aquela da instauração de um incidente próprio de desconsideração, paralelo à 

 
551 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 135. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 446. 
552 Por todos, confira-se: DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 

pp. 180-183. 
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execução. Desde que seja observado o mesmo procedimento que se desenrolaria no âmbito 

do incidente, com a possibilidade de cognição exauriente a respeito do pedido de 

desconsideração, não há qualquer óbice para que essa atividade ocorra na própria execução. 

 Ou seja, as duas demandas tramitarão em paralelo, nos mesmos autos. A demanda 

executiva seguirá normalmente seu curso contra os executados. Também a demanda de 

desconsideração seguirá o seu itinerário padrão contra os demandados pela desconsideração 

– sendo que o potencial atingido (que não ocupa a posição de executado, antes da 

desconsideração) não poderá sofrer medidas constritivas enquanto não houver decisão de 

mérito favorável ao demandante a respeito da desconsideração, ressalvada a possibilidade de 

concessão de tutela provisória.553 

 Por fim, importante destacar que, em qualquer caso, não sendo apresentada defesa 

por parte dos demandados pela desconsideração, ficarão estes sujeitos aos efeitos da 

revelia.554 Há de se reconhecer, entretanto, que o CPC/2015 não regulou bem a matéria, 

devendo-se admitir a fungibilidade entre os meios de defesa quando houver dúvida objetiva 

– como ocorre, por exemplo, quando a demanda de desconsideração é cumulada desde a 

origem com uma execução de título extrajudicial.555 

 

7.3.2. Defesa pertinente à demanda que tenha por objeto a relação obrigacional 

 

 
553 Não concordamos, assim, com o entendimento segundo o qual haveria violação ao contraditório em 

decorrência da possibilidade de cumulação, desde a origem, entre a demanda de desconsideração e a execução 

de título extrajudicial. Posicionando-se nesse sentido, é ver-se: SOUZA, André Pagani de. Impossibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica no início da execução fundada em título extrajudicial sem prévio 

contraditório: artigos 134, § 2º e 139, inciso IV, do CPC/2015. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 17 ago. 2017. Acesso em 8 nov. 2019. 
554 CÂMARA, Alexandre Freitas. Comentários ao art. 135. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Org.). 

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 481; 

NASSER, Paulo Magalhães. Comentários ao art. 135. In: CÂMARA, Helder Moroni (Org.). Código de 

Processo Civil comentado. São Paulo: Almedina, 2016. p. 202; SILVA, M. F. O incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica no Novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie et al. (Org.). Novo CPC 

doutrina selecionada: parte geral. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 978; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A 

responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 238. 
555 Sobre o princípio da fungibilidade, por todos, remeta-se a: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 

Comentários ao Código de Processo Civil. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 5, pp. 249-251. 
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 Pode ocorrer a cumulação originária entre demandas cognitiva e de desconsideração, 

assim como entre demandas executiva e de desconsideração. Da mesma forma, poderá ser 

proposta demanda de desconsideração incidentalmente nas fases de conhecimento e de 

cumprimento de sentença, assim como no processo de execução – ou seja, no bojo de outra 

demanda já em curso. Analisemos, pois, o meio de defesa cabível ao desconsiderando com 

relação à demanda cumulada.556 

 A lógica comum, aplicável a todos os casos, é a seguinte: o desconsiderando tem à 

sua disposição os mesmos meios de defesa de que poderia lançar mão o devedor principal, 

com a única ressalva de que o potencial atingido pela desconsideração receberá o processo 

no estado em que se encontre. 

 Assim, na fase de conhecimento, sendo a demanda de desconsideração proposta 

desde o princípio do processo, correto o Enunciado nº. 248 do FPPC, segundo o qual, 

“quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, 

incumbe ao sócio ou a pessoa jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria 

desconsideração, mas também os demais pontos da causa”. 

 A seu turno, apresentado o pedido de desconsideração na petição inicial da execução 

de título extrajudicial, o desconsiderando poderá ajuizar embargos à execução para discutir 

a relação obrigacional, sem prejuízo dos meios de defesa disponíveis no próprio processo 

executivo – como a objeção de pré-executividade, por exemplo, quando cabível.557  

 Proposta incidentalmente a demanda de desconsideração, em cumulação com outra 

demanda – na fase cognitiva, na fase de cumprimento de sentença ou no processo executivo 

–, os meios de defesa do desconsiderando serão os mesmos disponíveis ao réu da demanda 

originária. 

 Ressalte-se mais uma vez, entretanto, que o desconsiderando receberá o processo no 

estado em que se encontre. A título exemplificativo, caso seja citado o desconsiderando para 

responder a demanda de desconsideração cumulada originariamente com execução de título 

 
556 A questão não se põe com relação ao devedor principal, que será necessariamente parte da demanda 

instaurada a respeito da relação obrigacional e disporá dos meios de defesa comuns. 
557 É bom notar, no entanto, que eventuais embargos à execução do desconsiderando que veiculem exigência 

idêntica àquela objeto de embargos próprios do devedor principal deverão ser extintos por litispendência, 

podendo o desconsiderando, nesse caso, atuar como assistente litisconsorcial no âmbito dos embargos do 

devedor principal. 



202 

 

extrajudicial, deverá ajuizar embargos no prazo legal para alegar, por exemplo, eventual 

excesso de execução, ainda que não tenha havido decisão favorável à desconsideração.  

 Da mesma forma, evidentemente, após eventual decisão decretando a 

desconsideração da personalidade jurídica, sendo o réu atingido por medidas constritivas, 

poderá apresentar as impugnações cabíveis – suscitando, por exemplo, a incorreção da 

penhora ou da avaliação, a modificação da penhora, etc. 

 

7.4. Hipótese de cabimento de embargos de terceiro e sua função 

 

 Nos termos do art. 674, § 2º, III, do CPC/2015, “considera-se terceiro, para 

ajuizamento dos embargos [...] quem sofre constrição judicial de seus bens por força de 

desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte”. 

 Como bem expõem Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “os embargos de 

terceiro poderão ser usados para meramente se apontar o desrespeito ao contraditório, ampla 

defesa e devido processo legal, decorrente da inobservância do regular incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica com a citação do sócio ou sociedade a ser por ela 

atingido”.558  

 Dessa maneira, a utilização dos embargos de terceiro a que alude o art. 674, § 2º, III, 

do CPC/2015, pelo desconsiderando, ficará restrita àquelas hipóteses em que decretada a 

desconsideração sem que tenha sido regularmente proposta a respectiva demanda, com a sua 

citação para dela participar em amplo contraditório. Bastará a demonstração de tal 

circunstância – isto é, a ausência de citação do desconsiderando na demanda própria – para 

que a decisão de desconsideração seja invalidada (art. 115, I, do CPC/2015),559 não sendo o 

caso de se discutir nesses embargos o preenchimento dos pressupostos específicos para a 

desconsideração da personalidade jurídica. “O ônus de promover o incidente de 

 
558 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do 

processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 378. 
559 Art. 115, I, do CPC/2015: “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: 

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”. 
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desconsideração não é dele [desconsiderando], mas da parte que está interessada na 

constrição dos bens”.560 

 

 

 
560 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do 

processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 379. E arrematam: “Sustentar o contrário, 

significaria fazer tabula rasa do incidente de desconsideração – e consequentemente das garantias 

constitucionais acima mencionadas. Autorizaria o juiz a simplesmente desconsiderar a personalidade jurídica, 

sem o devido incidente – deixando para o atingido pela desconsideração o ônus de provar o contrário. Não é 

esse o modelo estabelecido no CPC/2015, com o art. 133 e seguintes. Aliás jamais foi essa a solução compatível 

com o modelo constitucional do processo” (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso 

Avançado de Processo Civil: teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 

379). 



 

CAPÍTULO 4 – A DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

1. Julgamento do pedido de desconsideração 

 

 “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão 

interlocutória” (art. 136, caput, do CPC/2015).  

 Da leitura do dispositivo acima – notadamente do trecho “concluída a instrução, se 

necessária” –, fica clara a possibilidade de julgamento antecipado do mérito do pedido de 

desconsideração, aplicando-se inteiramente à respectiva demanda a previsão do art. 355 do 

CPC/2015.561 

 Também se pode cogitar do julgamento antecipado parcial do mérito, na forma do 

art. 356 do CPC/2015,562 seja quando a demanda de desconsideração é cumulada 

originariamente com outra, de natureza cognitiva, a respeito da relação obrigacional – sendo 

possível o julgamento antecipado da demanda de desconsideração, se fundada na teoria maior 

–, seja quando a demanda de desconsideração, ainda que proposta incidentalmente, é 

cumulada com outra demanda de idêntica natureza – por exemplo, dois pedidos de 

desconsideração contra pessoas diversas, hipótese em que um dos pedidos pode estar em 

condições de imediato julgamento e o outro não. 

 Se não estiverem preenchidos os pressupostos para o julgamento antecipado – total 

ou parcial – do mérito, deverá ser percorrido o itinerário padrão, com a prolação de decisão 

de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC/2015) e instrução probatória. Ao 

 
561 Art. 355 do CPC/2015: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 
562 Art. 356 do CPC/2015: “O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados 

ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do 

art. 355. § 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida 

ou ilíquida. § 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar 

parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3º Na 

hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. § 4º A liquidação e o 

cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a 

requerimento da parte ou a critério do juiz. § 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por 

agravo de instrumento”. 
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final, não sendo o caso de aplicação do art. 485 do CPC/2015 e na ausência de outro óbice, 

será proferida decisão apreciando o mérito do pedido de desconsideração. Apesar da 

literalidade do art. 136, caput, do CPC/2015, o julgamento pode se dar mediante sentença, 

como veremos adiante (item 5 deste Capítulo 4). 

 

2. Natureza da decisão de mérito de procedência do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica 

 

 A decisão que julga improcedente o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica tem natureza declaratória negativa, como toda decisão de mérito de 

improcedência.563-564 Por outro lado, cabe investigar a natureza da decisão que julga 

procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a qual, como já exposto, 

implica a ineficácia, perante o demandante, da separação patrimonial existente entre o 

potencial devedor principal e o terceiro desconsiderando. 

 

2.1. Decisões declaratórias, condenatórias e constitutivas 

 

 Conhecida é a classificação das “ações” segundo a espécie de decisão de mérito 

pretendida em cada uma delas.565 Fala-se, assim, notadamente com relação ao processo de 

conhecimento, em ação declaratória (ou ação meramente declaratória) – com pedido de 

decisão de mérito declaratória (positiva ou negativa) –, ação constitutiva – com pedido de 

decisão de mérito constitutiva (positiva, modificativa ou negativa) – e ação condenatória – 

 
563 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. p. 1.050; SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

v. 1, t. 1, p. 125. 
564 Há entendimento, no entanto, no sentido de que a decisão que julga improcedente o pedido formulado em 

demanda declaratória negativa teria natureza declaratória positiva. Como a divergência existente em doutrina a 

respeito do tema em nada impacta o presente trabalho, pede-se vênia para remeter o leitor aos ensinamentos de 

José Manoel de Arruda Alvim Netto, que bem apresenta cada uma das posições: ALVIM NETTO, J. M. A. 

Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 1.050. 
565 Como narra Cândido Rangel Dinamarco: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 243. V. tb.: ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de 

direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 1.050. 

 



206 

 

com pedido de decisão de mérito condenatória.566 Trata-se da célebre classificação 

ternária.567-568 

 Como exposto anteriormente (item 2.1 do Capítulo 2), contudo, “mais coerente com 

a moderna visão do processo civil é classificar as demandas, como concretas iniciativas de 

pedir a tutela jurisdicional”.569 Há, assim, demandas de declaração, de condenação e de 

constituição. Consequentemente, também as decisões de mérito podem ser classificadas 

como declaratórias, condenatórias e constitutivas.570 

 Diante da previsão do art. 515, I, do CPC/2015,571 restaram praticamente equiparadas 

as decisões declaratórias e condenatórias. Como se sabe, tradicionalmente, a decisão de 

 
566 ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2019. p. 1.050; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 3, p. 243. 
567 Sobre o assunto, é ver-se: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O problema da eficácia da sentença. Revista 

da Faculdade de Direito da UFRGS, n. 24, p. 37-53, dez. 2004. pp. 37-39; MARQUES, José Frederico. Manual 

de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. v. 2, pp. 36-37. 
568 Também se desenvolveu em doutrina a classificação quinária, segundo a qual, para além das ações 

condenatórias, declaratórias e constitutivas, também se poderia falar em ações mandamentais e ações 

executivas. A propósito do tema, remeta-se a: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das 

ações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. t. 1, pp. 199-203 e 241-260. Merece destaque a posição de 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, que apresenta visão crítica a respeito da classificação quinária, em sua 

concepção clássica, apesar de admitir cinco espécies de tutela: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O 

problema da eficácia da sentença. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, n. 24, p. 37-53, dez. 2004. pp. 

39-41 e 47-52. É interessante, ainda, o entendimento propagado por Ovídio A. Baptista da Silva, que 

inicialmente adotou a classificação quinária, passando posteriormente a defender, contudo, a exclusão da ação 

condenatória como categoria autônoma. Confira-se: SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. 

8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 1, t. 1, pp. 123-126. 
569 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 244. Prossegue o autor: “Ação é o poder de exigir a realização do processo destinado a produzir um 

provimento jurisdicional – sentença de mérito, no processo de conhecimento. Ela é exercida mediante um ato 

de iniciativa do processo, que é a demanda, e por toda uma complexa série de atos de participação ao longo de 

todo o procedimento [...]. É mais adequado, por isso, classificar as demandas, como atos de iniciativa destinados 

a conduzir à emissão de uma decisão de mérito, e não as ações, como diferenciados direitos a esse provimento” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 244). Em sentido semelhante, embora preferindo a expressão pedido de tutela jurisdicional em vez de 

demanda: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 280-284. 
570 Como bem ressaltado por José Manoel de Arruda Alvim Netto, “está nesta classificação relevantemente 

considerado o critério da simetria ou congruência” (ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito processual 

civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 1.050). 
571 Art. 515, I, do CPC/2015: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os 

artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”. 
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natureza meramente declaratória se limitava, como o próprio nome indica, à declaração, sem 

que jamais fosse passível de execução.572  

 A decisão de natureza condenatória, a seu turno, contém não só uma declaração – a 

respeito de uma ou mais relações obrigacionais –, mas também a aplicação de sanção 

executiva ou criação de um título executivo – diferencial este que resta atualmente esvaziado 

em face da disposição contida no referido art. 515, I, do CPC/2015.573-574 Nesse cenário, 

 
572 Veja-se o que afirmava Agnelo Amorim Filho, na vigência do CPC/1939: “Ao contrário do que se verifica 

com as ações condenatórias e constitutivas, as declaratórias não são utilizadas, em hipótese alguma, como 

instrumento de exercício de qualquer direito subjetivo. Nem mesmo as ações declaratórias positivas podem ter 

aquela função. Realmente, quando alguém propõe uma ação declaratória, não visa a obter do réu uma prestação, 

nem, tampouco, criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Seu objetivo é, tão-sòmente, o de conseguir 

um pronunciamento judicial que declare se existe, ou inexiste, determinada relação jurídica, ou se determinado 

documento é autêntico ou falso. Da sentença que fizer a declaração não nascerá qualquer relação jurídica de 

direito material, nem resultará qualquer alteração na relação porventura existente ou na natureza do documento. 

Resultará apenas uma certeza, consolidada pela fôrça da coisa julgada, de modo a não mais se poder discutir o 

que tiver sido decidido: a certeza jurídica. É possível que haja algum direito subjetivo em jôgo, como ocorre, 

por exemplo, no caso da ação proposta com a finalidade de se conseguir a declaração da existência de um 

crédito. Entretanto, o objetivo imediato, da ação, neste caso, não é o exercício do direito de crédito. E tanto isto 

é exato que, se tal ação fôr julgada procedente, é necessário que se proponha depois uma ação condenatória, 

para se obter o pagamento (art. 290, e seu parágrafo, do Código de Processo Civil)” (AMORIM FILHO, Agnelo. 

As ações constitutivas e os direitos potestativos. Revista dos Tribunais, ano 56, v. 375, p. 11-23, jan. 1967. p. 

23). 
573 “O direito vigente praticamente equipara os efeitos de certas sentenças ou decisões meramente declaratórias 

aos das condenatórias, fazendo-o ao incluir entre os títulos executivos judiciais ‘as decisões proferidas no 

processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de 

entregar coisa’ (CPC, art. 515, inc. I). O reconhecimento da existência de uma obrigação, que outra coisa não é 

senão uma declaração, tanto pode estar contido em uma sentença ou decisão condenatória, quanto em uma 

declaratória positiva. A diferença fundamental entre essas duas espécies de sentenças está na estrutura de cada 

uma delas porque (a) a sentença meramente declaratória, como o próprio nome indica, só contém a declaração 

da existência do direito e nada mais, enquanto (b) a condenatória contém uma declaração e também um segundo 

momento lógico, que é o de aplicação da sanção executiva, ou criação de um título executivo (infra, nn. 1.094-

1.095). Segundo os conceitos tradicionais, a executividade seria uma característica diferenciadora das sentenças 

condenatórias, por esse motivo de somente elas conterem esse segundo momento, que as sentenças meramente 

declaratórias não contêm. Agora, porém, tanto umas como outras estão dotadas da eficácia de propiciar a 

execução forçada (cumprimento de sentença), porque a própria lei agrega essa eficácia às meramente 

declaratórias (efeito secundário)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 

8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 263). V. tb.: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, pp. 273-274 e 277-278. Também merecem destaque, 

comentando o CPC/1973: MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1976. v. 2, p. 34; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a natureza da sentença 

pauliana. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. pp. 224-226. 
574 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, esse segundo momento das decisões condenatórias assumiria caráter 

constitutivo em sentido lato: “A tutela que as sentenças condenatórias concedem consiste em afirmar 

imperativamente a existência do direito do autor e aplicar a sanção executiva (Liebman). Como toda sentença 

de mérito, ela é portadora de uma declaração. O que a distingue das demais é seu segundo momento lógico, 

consistente na criação de condições para que a execução passe ser admissível no caso [...]. Daí terem as 
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Cândido Rangel Dinamarco chega a levantar – corretamente, a nosso ver – “a suspeita de já 

não haver lugar para o conceito de sentença condenatória no sistema processual civil 

brasileiro”.575 

 Ao mesmo tempo, a decisão declaratória tem espectro mais amplo do que a 

condenatória. Não só pode “reconhecer a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de 

fazer, de não fazer ou de entregar coisa” (art. 515, I, do CPC/2015) – hipótese em que 

equivale na prática à decisão condenatória –, mas também, independentemente de qualquer 

relação obrigacional, pode veicular a declaração “da existência, da inexistência ou do modo 

de ser de uma relação jurídica” (art. 19, I, do CPC/2015), ou, ainda, “da autenticidade ou da 

falsidade de documento” (art. 19, II, do CPC/2015). 

 Nessa esteira, costuma-se apelidar as decisões declaratórias como meramente 

declaratórias, já que todas as decisões são, em certo grau, declaratórias. As decisões 

condenatória e constitutiva, entretanto, acrescentam algo à declaração.576 

 Ao tratar da diferença entre as decisões declaratória e constitutiva, explica Cândido 

Rangel Dinamarco que, “considerando o elemento adequação da tutela jurisdicional, falta 

interesse legítimo a obter a tutela declaratória quando a situação lamentada é em tese 

suscetível de ser corrigida mediante uma modificação e não mera declaração”.577 Ainda de 

 
sentenças condenatórias um caráter constitutivo em sentido lato, consistente em criar essa nova situação 

jurídico-processual que é a admissibilidade da execução forçada” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 274). 
575 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 277. Segundo o autor, “convém aceitar que ao menos em parte e mutatis mutandis os conceitos e 

especificações amplamente desenvolvidos em doutrina a propósito da sentença condenatória, sua eficácia, sua 

estrutura, suas espécies etc. possam exercer uma legítima projeção sobre a teoria das sentenças declaratórias 

positivas” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2019. v. 3, p. 277). 
576 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2001. p. 226. V. tb.: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Conteúdo e efeitos da sentença: 

variações sobre o tema. In: Temas de direito processual: quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989. pp. 179-180 e 

182; MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. v. 2, p. 

34. 
577 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 266. Prossegue o autor: “Essa relação entre a situação descrita e a solução adequada é em princípio 

ditada pelo direito material e não pelas leis do processo. Se se alega que um ato jurídico é nulo, o que significa 

que não produz efeitos desde sua realização, é apropriado e útil pedir a mera declaração de sua nulidade, porque 

ela será adequada e suficiente para dirimir as inseguranças geradas por ele [...]. Quando se alega que o contrato 

é anulável, não basta declarar sua anulabilidade: para melhorar a situação do demandante é preciso remover a 

eficácia que o ato tem e terá enquanto não lhe for retirada – e isso se faz mediante tutela constitutiva, não 
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acordo com o autor, “a tutela jurisdicional constitutiva consiste em dar efetividade ao direito 

do autor à modificação de uma situação jurídica que ele não deseja e pretende eliminar”.578 

 Segundo Humberto Theodoro Júnior, “a sentença constitutiva pressupõe na parte 

demandante a titularidade de um direito formativo, segundo a linguagem de Hellwig, ou 

potestativo, conforme Chiovenda. Consiste tal direito na faculdade de impor a mudança de 

uma relação jurídica existente”.579 Na mesma esteira se colocava José Frederico Marques, 

reconhecendo que, ao contrário do que ocorre com as demandas condenatória e declaratória 

– nas quais “o que autor pede não leva a modificações no statu quo ante” –,580 na demanda 

constitutiva “o que se pede é a formação de uma nova situação jurídica”.581 

 Cândido Rangel Dinamarco explica que “a alteração de situação jurídica, a que o 

sujeito pode ter direito, consistirá em criar uma relação jurídica nova onde relação alguma 

existe, em reconstituir uma que existiu e deixou de existir, em modificar a relação jurídica 

existente ou em extingui-la”.582 Entende, assim, que “a sentença constitutiva é a decisão 

judiciária de mérito que reconhece o direito do autor à alteração pedida e realiza ela própria 

essa alteração. Eis seus dois momentos lógicos sucessivos e entrelaçados, sendo o segundo 

 
meramente declaratória” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, pp. 266-267). 
578 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 301. 
579 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2001. pp. 226-227. V. ainda: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Conteúdo e efeitos da 

sentença: variações sobre o tema. In: Temas de direito processual: quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989. pp. 

178-179; DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento de eficácia da sentença constitutiva. Revista de Processo, 

v. 63, p. 7-17, jul./set. 1991. pp. 7-9. 
580 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. v. 2, p. 35. 
581 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. v. 2, p. 35. 
582 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 302. Conclui: “Surge uma crise da situação jurídica [...] quando o sujeito, desejando uma dessas 

alterações substanciais, não a obtém porque a pessoa que poderia oferecer-lhe tal resultado não lho oferece [...] 

ou quando a ordem jurídica impede que o resultado seja obtido por consenso das partes e assim exige que só 

por sentença judicial isso aconteça. [...] Conceituam-se esses direitos subjetivos materiais, em face disso, como 

direitos potestativos” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, pp. 302-303). 
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estritamente dependente do primeiro”.583 Nessa direção, seria possível falar em decisão 

constitutiva positiva, modificativa ou negativa.584 

 Por fim, para Humberto Theodoro Júnior, característica essencial da decisão 

constitutiva consiste em inovar no plano de direito material. Nesse sentido, afirma “que a 

sentença constitutiva acolhe o direito subjetivo do autor a uma inovação no relacionamento 

de direito material existente em face do réu, declara-o e, em seguida, realiza a modificação 

na situação jurídica substancial, sem depender de execução forçada posterior”.585 Observa 

Cândido Rangel Dinamarco, contudo, que “em alguns casos raros o direito à modificação 

jurídica vem do direito processual e não do material”.586 

 

2.2. A decisão de desconsideração tem natureza constitutiva 

 

 Por tudo o que já foi exposto neste trabalho, pode-se afirmar que em nenhuma 

hipótese a decisão de desconsideração da personalidade jurídica assumirá, por si só, caráter 

 
583 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 304. V. tb.: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Conteúdo e efeitos da sentença: variações sobre o 

tema. In: Temas de direito processual: quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989. pp. 178-179; THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2001. pp. 228-229. 
584 “Amoldando-se às espécies de alterações que essa sentença pode produzir sobre a situação jurídica de direito 

material, ela será constitutiva positiva (inclusive por reconstituição de situação), constitutiva modificativa ou 

constitutiva negativa. O grande valor prático da sentença ou decisão constitutiva é sua eficácia própria, capaz 

de outorgar ao beneficiário a alteração jurídico-substancial desejada, automaticamente, sem depender de uma 

prestação de quem quer que seja e, por isso, sem jamais necessitar de complementação mediante os atos de uma 

execução forçada ou cumprimento de sentença” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 304). V. ainda: ALVIM NETTO, J. M. A. Manual 

de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. pp. 1.053-1.054. 
585 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2001. p. 236. 
586 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

v. 3, p. 301. Diz o autor: “Pela via da ação rescisória desconstituem-se os efeitos de uma sentença, que é instituto 

de direito processual, superando-se o vínculo representado pela coisa julgada – sendo que entre os possíveis 

fundamentos para a rescisão figuram vários que são genuinamente processuais, não jurídico-substanciais 

(corrupção ou incompetência absoluta do juiz, prévia existência de uma coisa julgada, falsidade da prova etc. – 

art. 966, incs. I, II, IV e VI). De igual modo, a sentença que acolhe a impugnação do devedor por inexistência 

ou nulidade de sua citação na fase de conhecimento (art. 525, § 1º, inc. I) desconstitui a sentença condenatória, 

anula todos os atos daquela fase e põe fim à de execução” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de 

Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 301). 
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condenatório.587 Ao julgar procedente o pedido de desconsideração, não se está a reconhecer 

qualquer obrigação entre demandante e desconsiderando. A relação obrigacional se forma 

apenas entre credor e devedor principal. Já por meio da desconsideração da personalidade 

jurídica, decreta-se a ineficácia da separação patrimonial existente entre o devedor principal 

e o desconsiderando, de maneira que o credor, mediante eventual relação obrigacional 

mantida junto ao devedor principal (mais especificamente, a relação de compromisso), possa 

atingir o patrimônio do desconsiderando – como se estivesse atingindo o patrimônio do 

próprio devedor principal. A relação obrigacional permanece existindo apenas entre credor e 

devedor principal, mas o patrimônio do desconsiderando poderá ser atingido para satisfazê-

la – na medida em que, aos olhos do credor, formará uma única massa com o patrimônio do 

devedor principal. Não há prestação a ser cumprida pelo desconsiderando, em nome próprio. 

Consequentemente, ao ser pleiteada a desconsideração, não se cogita de decisão condenatória 

em face dele. 

 Resta avaliar, assim, se a decisão que decreta a desconsideração se enquadra na 

definição de decisão declaratória ou naquela de decisão constitutiva. 

 Muito embora seja possível concluir de imediato pela segunda hipótese – decisão 

constitutiva –, tendo em vista que, como já se expôs (item 5.2.5 do Capítulo 1), o direito à 

desconsideração da personalidade jurídica tem natureza potestativa,588 propomo-nos a 

confirmar, com base em razões adicionais, que a decisão de procedência de desconsideração 

não poderia ser enquadrada como meramente declaratória. 

 Já se consignou a principal diferença entre as duas espécies: na decisão constitutiva, 

para além da mera declaração, verifica-se inovação na situação jurídica (em regra, 

substancial). Tal inovação resulta da decisão, não se tratando de simples reconhecimento de 

modificação anterior – como ocorre, por exemplo, na hipótese da decisão declaratória de 

 
587 Nessa linha: DINAMARCO, Cândido Rangel. Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da 

prova e contraditório. In: Fundamentos do processo civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 

546. Em sentido contrário: GRINOVER, Ada Pellegrini. Da desconsideração da pessoa jurídica (aspectos de 

direito material e processual). In: O processo: estudos e pareceres. São Paulo: Perfil, 2005. p. 132. 
588 Como é cediço, “em todos os casos em que os direitos potestativos são exercitáveis por meio de ação, esta é 

de natureza constitutiva. Com efeito, não é possível exercitar um direito potestativo por meio de ação 

condenatória ou declaratória” (AMORIM FILHO, Agnelo. As ações constitutivas e os direitos potestativos. 

Revista dos Tribunais, ano 56, v. 375, p. 11-23, jan. 1967. p. 20). 
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usucapião.589 Na decisão de natureza constitutiva, a inovação é consequência direta da 

decisão de mérito, razão pela qual os respectivos efeitos se produzem, em regra, a partir de 

então (eficácia ex nunc), embora seja possível (e até frequente) sua verificação retroativa 

(eficácia ex tunc).590 

 Indaga-se, assim: a ineficácia da separação patrimonial havida entre potencial 

devedor principal e terceiro desconsiderando se opera desde a prática dos atos que ensejam 

a desconsideração ou, ao revés, depende necessariamente de decisão judicial – que não 

apenas a reconhece, mas efetivamente promove a inovação jurídica? 

 Há muito se pronunciou Gustavo Tepedino no sentido de ser absolutamente 

indispensável a decisão judicial para que se opere a desconsideração da personalidade 

jurídica.591 De fato, a nosso ver, a simples prática dos atos ensejadores da desconsideração, 

segundo a teoria maior, não tornam automaticamente ineficaz a separação patrimonial havida 

entre a pessoa jurídica e o terceiro – a qual, nesse caso, apenas precisaria ser declarada 

posteriormente pelo juiz. Tampouco o simples “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos” 

ensejaria a ineficácia automática da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, segundo a 

teoria menor. Tem-se, pois, que a decisão de procedência do pedido de desconsideração “cria 

uma nova realidade jurídica, relativa à desconsideração”.592  

 
589 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. pp. 216-217; VIANA, 

Marco Aurelio da Silva. Comentários ao art. 1.238. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Comentários 

ao novo código civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 16, p. 89. É o que também se extrai da leitura do art. 

1.238 do CC/2002: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare 

por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis” (grifou-se). 
590 “Convém acentuar, finalmente, que embora as sentenças proferidas nas ações constitutivas produzam, 

normalmente, efeitos ex nunc, não é contrária à sua natureza, e é até mesmo frequente, a produção de efeitos ex 

tunc, conforme ensinam Chiovenda (Instituições, 1/286), Pontes de Miranda (Comentários ao Código de 

Processo Civil, vol. 2.º, p. 468, da 1. ed.), Goldschmidt (Derecho procesal, p. 112), e Prieto Castro (Derecho 

Procesal Civil, t. I, p. 65)” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da 

decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil, ano 2, v. 3, p. 95-

132, jan./jun. 1961. p. 107). V. tb., já na vigência do CPC/2015: ALVIM NETTO, J. M. A. Manual de direito 

processual civil. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 1.054; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, p. 307. 
591 Embora sem adentrar na discussão em apreço: TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Desconsideração da 

Personalidade Jurídica. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3, pp. 87-93. 
592 É o que afirma com precisão Cassio Scarpinella Bueno, sem tampouco imiscuir-se no assunto ora enfrentado: 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual 

civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 573. 
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 Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini afirmam que “a decisão de 

improcedência do pedido declara a impossibilidade de desconsiderar-se a personalidade 

jurídica (efeito declaratório negativo). A decisão de procedência declara o direito à 

desconsideração (efeito declaratório positivo) e desconstitui a eficácia da personalidade 

jurídica da sociedade, para o fim de atingir-se o patrimônio dela (na desconsideração 

invertida) ou o do sócio (na desconsideração em sentido estrito)”.593 Como se vê, os autores 

reconhecem corretamente a natureza constitutiva da decisão de mérito de procedência do 

pedido de desconsideração. 

 Parece-nos, contudo, não se tratar de decisão constitutiva negativa – a implicar a 

extinção da eficácia da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A decisão tem natureza 

constitutiva positiva – ou, quando menos, modificativa –, vez que torna relativamente 

ineficaz, apenas perante o demandante, a separação patrimonial havida entre pessoa jurídica 

e terceiro. A eficácia da autonomia patrimonial não é desconstituída, mas apenas tornada 

inoponível perante a parte demandante. Com relação a ele, há uma inovação – ou modificação 

– da situação jurídica substancial, limitada a certas e determinadas relações de obrigações. 

Daniel Amorim Assumpção Neves, nessa esteira, reconhece que a “desconsideração tem 

natureza constitutiva, considerando-se que por meio dela tem-se a criação de uma nova 

situação jurídica”.594-595 

 
593 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do 

processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 377. No mesmo sentido: TALAMINI, 

Eduardo. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 mar. 2016. Acesso em 8 nov. 2019. 
594 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. 

p. 376. V. tb.: SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 232. 
595 Em sentido contrário, reputando ser declaratória a decisão que decreta a desconsideração: BRUSCHI, 

Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de 

Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 150. Também Flávio Luiz Yarshell parece 

entender pela natureza declaratória da decisão, a qual se prestaria a “declarar que o patrimônio de determinada 

pessoa (que não o devedor) fica sujeito à responsabilidade patrimonial e, portanto, aos meios executivos” 

(YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao art. 133. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo 

(Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 232). Cândido Rangel 

Dinamarco, na vigência do CPC/1973, também fez alusão à “declaração da responsabilidade patrimonial do 

sócio” como característica da decisão de desconsideração. É ver-se: DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Desconsideração da personalidade jurídica, fraude, ônus da prova e contraditório. In: Fundamentos do processo 

civil moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. 1, p. 546.  
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 Vale observar, ainda, duas particularidades com relação à natureza constitutiva da 

decisão de mérito de procedência proferida no âmbito de demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 A primeira decorre do fato de que, ao contrário do que usualmente ocorre com 

decisões de natureza constitutiva, no caso da desconsideração da personalidade jurídica são 

retroativos os efeitos da decisão de mérito de procedência do pedido do demandante. Tal 

circunstância fica clara, por exemplo, em função da previsão do art. 792, § 3º, do CPC/2015, 

que teremos a oportunidade de analisar mais adiante (v. item 4 deste Capítulo 4). É bom 

notar, ainda, que o termo inicial a ser considerado para a eficácia ex tunc da decisão de mérito 

de desconsideração variará conforme o caso concreto.596  

 A segunda particularidade diz respeito ao momento em que se produzem os efeitos 

da decisão de mérito de procedência na demanda de desconsideração. Em trabalho específico 

sobre o momento da eficácia de decisões de natureza constitutiva, ainda na vigência do 

CPC/1973, Cândido Rangel Dinamarco conclui que “em princípio só se dá cumprimento às 

sentenças constitutivas quando a seu respeito já não pender recurso algum, ordinário ou 

extraordinário”.597 

 Embora reconheça que, “em sentido rigorosamente técnico, a sentença constitutiva 

não comporta execução provisória”,598 o autor constrói seu entendimento com base em 

raciocínio analógico, que tem como ponto de partida as disposições próprias que versam 

 
596 Pense-se no caso de uma demanda condenatória proposta apenas em face do devedor principal. Citado o 

devedor principal e verificado que, ao longo do processo, foram praticados atos de confusão patrimonial com 

relação a uma determinada sociedade, poderá o autor instaurar incidentalmente a demanda de desconsideração 

(inversa) para alcançar o seu patrimônio. Nesse caso, como se verá adiante (item 4 deste Capítulo 4), o termo a 

quo para a configuração de eventual fraude à execução perante a sociedade corresponderá à citação do devedor 

principal na demanda originária, ainda que os atos de confusão patrimonial tenham ocorrido após tal marco – o 

que significa que a decisão de desconsideração terá retroagido até a data de citação do devedor principal. Por 

outro lado, fossem os atos de confusão anteriores à citação, os efeitos da decisão de desconsideração poderiam 

retroagir até aquele momento – para fins de verificação, por exemplo, de eventual fraude contra credores –, 

ainda que, em qualquer hipótese, o termo a quo para a configuração de eventual fraude à execução permanecesse 

sendo a data de citação do devedor principal na demanda condenatória. 
597 DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento de eficácia da sentença constitutiva. Revista de Processo, v. 63, 

p. 7-17, jul./set. 1991. p. 14. 
598 DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento de eficácia da sentença constitutiva. Revista de Processo, v. 63, 

p. 7-17, jul./set. 1991. p. 11. 
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sobre execução provisória de decisões condenatórias. Considera, assim, que apenas mediante 

previsão específica seria possível admitir a eficácia imediata de decisões constitutivas.599 

 No que tange à demanda de desconsideração da personalidade jurídica, contudo, não 

há qualquer motivo para se entender que eventual decisão de mérito de procedência do pleito 

do demandante apenas produziria efeitos após o trânsito em julgado, tendo em vista sua 

natureza constitutiva. 

 Afinal, como reconhece Cândido Rangel Dinamarco desde a vigência do CPC/1973, 

“os dispositivos da lei processual brasileira acerca da execução provisória de sentença 

(condenatória) têm por linha fundamental, ao lado da possibilidade de repristinação em caso 

de provimento do recurso pendente (art. 588, inc. III), o extremo zelo por não permitir que 

se consumem situações de difícil ou impossível reversão ao status quo ante”.600 

 No caso da desconsideração da personalidade jurídica, as mesmas razões que 

viabilizam o cumprimento provisório de decisões condenatórias – notadamente a 

possibilidade de reversão ao status quo ante, em caso de modificação da decisão – servem 

para autorizar a eficácia provisória da respectiva decisão constitutiva. Com efeito, será por 

meio da relação de compromisso perante o devedor que o credor poderá atingir o patrimônio 

do desconsiderando, após a decisão de desconsideração. O que interessa, portanto, é saber se 

a relação de compromisso pode ser objeto de execução, sendo suficiente para que se alcance 

o patrimônio do desconsiderando, por meio da aludida relação de compromisso, a existência 

de decisão – ainda que sujeita a recurso (sem efeito suspensivo, evidentemente) – que tenha 

julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – ou antecipado 

seus efeitos, mediante tutela provisória.  

 Corrobora esse entendimento o disposto no art. 790, VII, do CPC/2015, segundo o 

qual ficam sujeitos à execução os bens “do responsável, nos casos de desconsideração da 

personalidade jurídica”. Não há aí qualquer menção à necessidade de trânsito em julgado da 

decisão. Nessa esteira, também o art. 790, VI, do CPC/2015 prevê a sujeição à execução dos 

 
599 O mesmo entendimento é mantido na vigência do CPC/2015: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 

de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 3, pp. 307-308. 
600 DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento de eficácia da sentença constitutiva. Revista de Processo, v. 63, 

p. 7-17, jul./set. 1991. p. 11. 

 



216 

 

bens “cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do 

reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores”.601 Mais uma vez não há 

 
601 A doutrina se divide com relação aos efeitos da decisão de procedência do pedido formulado na demanda 

pauliana. Pela anulabilidade do ato praticado em fraude contra credores, destacam-se: AMERICANO, Jorge. 

Da acção pauliana. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1932. pp. 95-98; ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 296-297; BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes 

patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. pp. 76-77; BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. p. 567; BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São 

Paulo: Saraiva, 1952. p. 274; CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignacio. Doutrina e prática das 

obrigações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1911. pp. 303-304; DIDIER JR., Fredie et al. Curso de 

direito processual civil: execução. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. v. 5, p. 387; GRECO, Leonardo. O 

processo de execução. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. v. 2, p. 32; MARQUES, José Frederico. Manual de 

direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1976. v. 4, p. 47; MUNIZ, Francisco José Ferreira. Notas sobre a 

ação revocatória. Órgão oficial do Ministério Público do Estado do Paraná, v. 1, n. 1, p. 59-68, 1972. pp. 66-

68; NONATO, Orozimbo. Fraude contra credores: da ação pauliana. Rio de Janeiro: Jurídica e Universitária, 

1969. pp. 188-192; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. v. 1, p. 452; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 

Rio de Janeiro; São Paulo: Forense, 1976. t. 9, pp. 450-455; TEPEDINO, Gustavo et al. Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. v. 1, pp. 301-305; 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Código civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 174-175. Pela ineficácia, é 

ver-se: CAHALI, Yussef Said. Fraudes contra credores: fraude contra credores, fraude à execução, ação 

revocatória falencial, fraude à execução fiscal e fraude à execução penal. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. pp. 290-299; CARVALHO, Francisco Pereira de Bulhões. Ineficácia do ato jurídico e a 

reforma do Código Civil. Revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, v. 5, n. 

12, p. 1-79, 1966. pp. 58-60; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da 

coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. pp. 202-205; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 4, pp. 408-412; THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2001. pp. 194-196. São relevantes os argumentos expostos para atribuir à fraude contra credores a consequência 

de ineficácia. O legislador brasileiro, entretanto, vem afirmando reiteradamente sua opção pela anulabilidade, 

como se denota do art. 790, VI, do CPC/2015. Aliás, ao abordar o tema, Sílvio de Salvo Venosa relata que, 

durante a tramitação do Projeto que culminou com a promulgação do CC/2002, buscou-se alterar a sistemática 

da fraude contra credores, de modo que sua consequência fosse apenas a ineficácia do ato, o que não foi aceito 

pela Comissão Revisora. É ver-se: VENOSA, Sílvio de Salvo. Código civil interpretado. São Paulo: Atlas, 

2010. pp. 174-175. Tal circunstância, embora não determinante, deve ser levada em consideração para a 

interpretação dos dispositivos atinentes ao instituto, tal como já tivemos a oportunidade de sustentar 

anteriormente. Nessa esteira, permita-se a referência a: FLEURY DA ROCHA, Henrique de Moraes. 

Cabimento do agravo de instrumento segundo o Código de Processo Civil brasileiro de 2015: aspectos 

polêmicos. Revista de Processo, v. 282, p. 299-317, ago. 2018. pp. 307-308. Nesse cenário, parece-nos 

inconveniente interpretar o instituto contra a literalidade da lei. 
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qualquer menção à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da respectiva decisão,602 

que também possui natureza constitutiva.603 

 A decisão constitutiva de desconsideração não fica sujeita ao procedimento de 

cumprimento de sentença. Aliás, por sua própria natureza, a decisão constitutiva prescinde 

de cumprimento.604 A decisão de desconsideração opera ela própria a modificação jurídica, 

com a ineficácia da separação patrimonial existente entre pessoa jurídica e terceiro. Graças a 

essa ineficácia, será possível ao credor, com base em eventuais relações obrigacionais 

mantidas junto ao devedor principal e que guardem contato com a causa de pedir da demanda 

de desconsideração, atingir o patrimônio do desconsiderando visando à sua satisfação. Essas 

relações obrigacionais, contudo, para serem passíveis de execução, precisam estar 

consubstanciadas em títulos executivos próprios (judiciais ou extrajudiciais) perante o 

devedor principal. Se o título judicial formado perante o devedor principal comportar 

cumprimento definitivo, também definitivo, a rigor, seria o cumprimento perante o 

desconsiderando, ainda que a decisão de desconsideração permaneça sujeita a recurso. 

Nesses casos, contudo, afigura-se conveniente que, com relação ao desconsiderando, seja 

 
602 A doutrina reconhece a possibilidade de imediata penhora do bem objeto de fraude contra credores, 

dispensando a necessidade de trânsito em julgado da decisão que a decreta. É ver-se: CAHALI, Yussef Said. 

Fraudes contra credores: fraude contra credores, fraude à execução, ação revocatória falencial, fraude à 

execução fiscal e fraude à execução penal. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. pp. 299-300; LIMA, 

Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965. pp. 185-186; THEODORO JÚNIOR, Humberto. 

Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. pp. 240-241. 

Essa lógica está correta e deve ser assegurada, independentemente de se entender pela natureza declaratória ou 

constitutiva da decisão final de mérito da demanda pauliana. 
603 Cândido Rangel Dinamarco atribui natureza constitutiva à decisão de mérito de procedência proferida na 

demanda revocatória, embora defenda que sua consequência consiste na ineficácia e não na anulabilidade do 

ato praticado em fraude. É ver-se: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 4, pp. 420-421. A questão, no entanto, não é pacífica, havendo quem defenda 

a natureza declaratória da decisão. A título exemplificativo, confira-se: THEODORO JÚNIOR, Humberto. 

Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. pp. 237-244. 
604 “Seu objeto é uma pretensão endereçada diretamente à modificação jurídica. Por isso, prescinde de execução 

a sentença constitutiva, que é em si mesma apta a dar remédio integral às situações lamentadas. Por si própria 

elimina o estado de insatisfação lamentado pelo demandante. Entenda-se: sempre nos limites do objeto do 

processo, ou seja, da pretensão posta em juízo. Nesses limites, com a prolação da sentença constitutiva e seu 

trânsito em julgado, nada mais há a fazer. Quem queria a anulação do contrato, já se encontra livre do vínculo 

que ele representa. Quem queria o estado civil de divorciado já o tem. Eliminado está o estado de insatisfação 

lamentado na demanda” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento de eficácia da sentença constitutiva. 

Revista de Processo, v. 63, p. 7-17, jul./set. 1991. p. 11). 
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aplicado o regime próprio do cumprimento provisório de sentença, de maneira a evitar a 

irreversibilidade dos efeitos da decisão de desconsideração.  

 

3. Ônus de sucumbência 

 

 O pedido de desconsideração da personalidade jurídica traduz demanda. Desse modo, 

diante da integração dos demandados em contraditório e em caso de resistência quanto ao 

pedido formulado pelo demandante, faz-se necessária a condenação do(s) vencido(s) nas 

verbas de sucumbência, aí incluídos honorários de advogado, tendo em vista o princípio da 

causalidade.605 Trata-se de situação semelhante àquela que ocorre na denunciação da lide, 

que também ostenta natureza de demanda (art. 129 do CPC/2015).606 Consequentemente, 

também plenamente aplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.607 

 Questão interessante diz respeito ao caso em que a desconsideração da personalidade 

jurídica é requerida pelo Ministério Público. Nessa hipótese, ainda que vencido o Ministério 

Público, Renato Beneduzi afirma ser descabida a condenação da parte que seria beneficiada 

 
605 Nessa esteira: BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 136. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). 

Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, pp. 265-266; BUENO, 

Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte 

geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 573; CAMARGO, Luiz Henrique 

Volpe. Comentários ao art. 136. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao 

novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 245; TALAMINI, Eduardo. Incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 

mar. 2016. Acesso em 8 nov. 2019; VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no 

novo CPC – natureza, procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 182-184; WAMBIER, 

Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do processo. 17ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 378. Em sentido contrário, argumentando que, “ainda que se 

trate de uma demanda incidental, a opção do legislador foi não contemplar o arbitramento de honorários 

sucumbenciais nos incidentes processuais”, confira-se: ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 136. 

In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 

2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. pp. 450-451. 
606 Art. 129 do CPC/2015: “Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da 

denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu 

pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em 

favor do denunciado”. 
607 Art. 85, § 11, do CPC/2015: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente 

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos 

§§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 

vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 

 



219 

 

pelo pleito ao pagamento das verbas de sucumbência, já que não teria “dado causa ao 

incidente”.608 A nosso ver, entretanto, a parte que seria beneficiada pela desconsideração 

“apenas pode ser exonerada dessa condenação se houver expressamente se oposto à 

instauração do incidente [...]. Se não se opõe, isso significa que concorda com o incidente, 

que lhe beneficia – e deve então responder por sua eventual improcedência”, como bem 

defendem Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini.609 

 

4. Fraude à execução 

 

 De acordo com o art. 137 do CPC/2015, “acolhido o pedido de desconsideração, a 

alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao 

requerente”. A seu turno, prevê o art. 792, § 3º, do CPC/2015 que, “nos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação 

da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”. 

 A despeito da aparente clareza deste último dispositivo, divide-se a doutrina sobre a 

sua interpretação. Uma corrente considera que o termo a quo para a verificação da fraude à 

execução, com relação ao potencial atingido pela desconsideração, corresponde à citação do 

devedor principal na demanda que versa sobre a relação obrigacional.610 Outra vertente 

 
608 BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 136. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). Comentários 

ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, pp. 265-266. 
609 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do 

processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 1, p. 378. 
610 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 574-575; 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17ª ed. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. pp. 1.859-1.860; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 137. 

In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 

2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. pp. 452-453; SHIMURA, Sérgio. Comentários 

ao art. 792. In: BUENO, Cassio Scarpinella (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 

Saraiva, 2017. v. 3, pp. 563-564; VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no 

novo CPC – natureza, procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 181-182; YARSHELL, 

Flávio Luiz. Comentários ao art. 137. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). 

Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 248-249. 
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entende indispensável a citação do próprio desconsiderando, na demanda de 

desconsideração, para que se configure eventual fraude à execução praticada por ele.611-612 

 De fato, a redação do § 3º do art. 792 do CPC/2015 não é das melhores – porque 

considera apenas a desconsideração clássica –,613 mas a única interpretação possível é aquela 

sustentada pela primeira corrente doutrinária indicada acima – no sentido de que a 

litispendência necessária para a verificação de eventual fraude à execução, mesmo com 

relação ao desconsiderando, se configura desde o momento da citação do devedor principal 

na demanda que versa sobre a relação obrigacional.614  

 É evidente que, a despeito disso, eventual reconhecimento de fraude à execução 

dependerá do preenchimento de seus requisitos específicos, devendo ser investigada, por 

exemplo, a boa-fé do terceiro beneficiado.615 No entanto, o requisito da litispendência será 

considerado preenchido a partir da citação do devedor principal com relação à demanda que 

versar sobre a relação obrigacional, ainda que antes de instaurada a demanda de 

 
611 BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 137. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). Comentários 

ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, pp. 268-269; CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp. 104-105; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. v. 4, pp. 427-428; 

MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017. pp. 248 e 1.140-1.141 (embora ressalvando situações que considera particulares); SOUZA, 

André Pagani de. Comentários ao art. 137. In: CRUZ E TUCCI, José Rogério et al. (Org.). Código de Processo 

Civil anotado. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016. pp. 203-205; TALAMINI, Eduardo. Incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/>. Publicado em 2 

mar. 2016. 
612 Há ainda terceira corrente, segundo a qual o termo inicial para verificação de eventuais fraudes à execução 

pelo desconsiderando corresponderia à instauração da demanda de desconsideração, independentemente da 

citação, tendo em vista a anotação prevista no art. 134, § 1º, do CPC/2015. Nessa direção: BRUSCHI, Gilberto 

Gomes. Comentários ao art. 137. In: ALVIM, Angélica Arruda et al. (Org.). Comentários ao Código de 

Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. pp. 212-213; BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. Fraudes 

patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. pp. 176-179. 
613 Com efeito, na desconsideração inversa, também é a personalidade da pessoa jurídica que se pretende 

desconsiderar, como já exposto no item 5.2.4 do Capítulo 1. 
614 Nesse sentido, durante o seminário “O Poder Judiciário e o novo CPC”, foi editado o Enunciado nº. 52 da 

ENFAM: “A citação a que se refere o art. 792, § 3º, do CPC/2015 (fraude à execução) é a do executado 

originário, e não aquela prevista para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 135 do 

CPC/2015)”. 
615 Nessa esteira: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do 

direito processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, pp. 574-

575; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 137. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. 

Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. pp. 452-453; SHIMURA, Sérgio. Comentários ao art. 792. In: BUENO, Cassio Scarpinella 

(Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 3, p. 563. 
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desconsideração. Isso ocorre porque, como se expôs anteriormente (item 7.1.2 do Capítulo 

3), é unitária a situação jurídica substancial que liga devedor principal e desconsiderando à 

relação obrigacional. O desconsiderando será atingido por meio do título executivo existente 

em face do devedor principal. A litispendência se induz em face do desconsiderando, pois, 

no que tange à relação obrigacional, desde a citação do devedor principal (art. 240 do 

CPC/2015) – que, sob esse ponto de vista, atua como substituto processual do 

desconsiderando, no que diz respeito à relação obrigacional. Nada mais natural, portanto, que 

o art. 792, § 3º, do CPC/2015 estabeleça como termo a quo para a verificação de eventual 

fraude à execução, perante o desconsiderando, a citação do devedor principal na demanda 

que tenha por objeto a relação obrigacional. 

 Ao mesmo tempo, como também já se viu (item 3.1.1 do Capítulo 2), nada impede 

que a demanda de desconsideração seja proposta antes mesmo da existência de qualquer 

demanda sobre a relação obrigacional, de maneira autônoma. Nesse caso, a litispendência 

necessária para a verificação de fraudes à execução restará caracterizada, em função da 

previsão do art. 137 do CPC/2015, com a citação na demanda de desconsideração – seja do 

desconsiderando, seja do devedor principal, tendo em vista haver a unitariedade da situação 

que os liga. 

 

5. Recursos cabíveis 

 

 Como já se viu, em regra, a demanda incidental de desconsideração será resolvida 

por decisão interlocutória (art. 136, caput, do CPC/2015). Será cabível contra tal decisão, 

pois, recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC/2015),616-617 sem prejuízo, 

evidentemente, da oposição de embargos de declaração na forma do art. 1.022 do 

 
616 Art. 1.015, IV, do CPC/2015: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 

sobre: [...] IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. 
617 Estando-se diante de decisão sobre o mérito da demanda de desconsideração, o agravo também poderia se 

fundamentar no art. 1.015, II, do CPC/2015: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias 

que versarem sobre: [...] II - mérito do processo”. 
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CPC/2015.618 Também serão interlocutórias – e, por consequência, estarão sujeitas à 

sistemática recursal acima delineada – as decisões de improcedência liminar e de 

indeferimento da inicial, proferidas no âmbito de demanda incidental de desconsideração, 

vez que não colocarão fim à fase de conhecimento ou à execução (art. 203, § 2º, do 

CPC/2015)619 – que, conforme o caso, prosseguirá com relação à demanda cumulada –, 

aplicando-se, de qualquer modo, os regimes próprios daquelas decisões (de improcedência 

liminar ou de indeferimento da inicial, conforme o caso) – inclusive a possibilidade de 

retratação pelo magistrado, após a interposição de agravo.620 

 Pode ainda ocorrer de a demanda de desconsideração ser julgada mediante sentença 

– tanto a demanda autônoma (cuja decisão final será, em regra, a sentença) quanto a demanda 

incidental, cumulada com outra (as quais podem ser julgadas conjuntamente na sentença). 

Nesse caso, será cabível recurso de apelação (art. 1.009, § 3º, do CPC/2015).621-622 

 Quando estiver em trâmite diretamente perante o tribunal, a demanda incidental de 

desconsideração será julgada, em regra, pelo relator (art. 932, VI, do CPC/2015), por meio 

de decisão monocrática, que desafia agravo interno (arts. 136, parágrafo único, e 1.021, 

 
618 Art. 1.022 do CPC/2015: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa 

a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente 

de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas 

no art. 489, § 1º”. 
619 Art. 203 do CPC/2015: “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 

despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o 

pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do 

procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento 

judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos 

do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4º Os atos meramente ordinatórios, como 

a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 

revistos pelo juiz quando necessário”. 
620 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 135. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 446. 
621 Art. 1.009, caput e § 3º, do CPC/2015: “Da sentença cabe apelação. [...] § 3º O disposto no caput deste artigo 

aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”. 
622 Enunciado nº. 390 do FPPC: “Resolvida a desconsideração da personalidade jurídica na sentença, caberá 

apelação”. 
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caput,623 do CPC/2015). Do mesmo modo, sendo eventualmente julgada a demanda de 

desconsideração pelo órgão colegiado, serão cabíveis os recursos pertinentes aos tribunais 

superiores.624 Em qualquer caso, como já adiantado, podem ser opostos embargos de 

declaração. 

 Resta saber qual o meio de impugnação das decisões proferidas ao longo do trâmite 

procedimental necessário para o julgamento do mérito da demanda de desconsideração. A 

doutrina não é pacífica quanto ao tema. 

 Na demanda incidental de desconsideração, tendo em vista a redação ampla atribuída 

ao art. 1.015, IV, do CPC/2015 – “decisões interlocutórias que versarem sobre [...] incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica” –, parece-nos possível afirmar que qualquer 

decisão proferida ao longo do procedimento cognitivo destinado à desconsideração seja 

passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.625 

 Ademais, quando a demanda de desconsideração é instaurada incidentalmente 

perante o tribunal – naqueles casos de competência originária do tribunal para o 

 
623 Art. 1.021, caput, do CPC/2015: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o 

respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 
624 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 570. A seu 

turno, Christian Garcia Vieira considera não haver “faculdade ao relator de submeter diretamente ao órgão 

colegiado a demanda incidental de desconsideração”, sob pena “de o recurso devolver a apreciação para a 

mesma turma julgadora, com igual composição, cujo resultado prático, seria a violação ao direito da parte 

quanto ao reexame da matéria posta em julgamento”. É ver-se: VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da 

personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. 

pp. 186-187. 
625 Nessa esteira: ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 136. In: GAJARDONI, Fernando da 

Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 449. Christian Garcia Vieira apresenta visão semelhante: VIEIRA, 

Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento e temas 

polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 185-186. Em sentido contrário, considerando que “as questões 

decididas ao longo do incidente, quando instaurado na etapa de conhecimento, enquanto o processo estiver na 

primeira instância, só desafiarão o agravo de instrumento quando a decisão respectiva se amoldar a alguma das 

hipóteses do art. 1.015” – sendo que, “caso contrário, elas serão contrastadas, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 

1.009, ao ensejo de futura e eventual apelação e/ou contrarrazões de apelo”, é ver-se: BUENO, Cassio 

Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral 

do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 571. Alexandre Freitas Câmara defende 

posição semelhante, considerando, entretanto, ser aplicável o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1.009 do CPC/2015, 

por analogia, ao agravo de instrumento a ser interposto contra a decisão final do incidente: CÂMARA, 

Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 102. 

 



224 

 

processamento da demanda cumulada (v. item 2.1 do Capítulo 3) –, toda decisão monocrática 

do relator desafiará agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC/2015).626 

 O regime recursal é distinto quando a demanda de desconsideração da personalidade 

jurídica é proposta desde a origem do processo – seja autonomamente, seja em cumulação 

com outra demanda.  

 No primeiro caso – demanda autônoma de desconsideração –, por se tratar de 

procedimento de natureza cognitiva, apenas será cabível agravo de instrumento nas hipóteses 

do art. 1.015 do CPC/2015, sendo que as demais questões deverão ser impugnadas na forma 

do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015,627 após a sentença.628 No segundo caso – cumulação de 

demandas –, os recursos cabíveis com relação à demanda de desconsideração seguirão a sorte 

da demanda cumulada. Assim, por exemplo, havendo cumulação da demanda de 

 
626 Nessa linha: ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 136. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca 

et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2019. p. 450. Em sentido contrário, defende Alexandre Freitas Câmara: “Pode ocorrer de, no 

curso do incidente, alguma outra decisão ser proferida pelo relator. Neste caso, não obstante a literalidade do 

texto do art. 1.021, essas decisões deverão ser consideradas irrecorríveis por agravo interno. É que não seria 

coerente admitir recurso autônomo contra tais decisões se nos casos em que o incidente se instaura 

originariamente perante órgão judicial de primeira instância decisões equivalentes seriam irrecorríveis em 

separado. Assim, por uma questão de coerência interna do sistema, é preciso considerar irrecorríveis em 

separado as decisões interlocutórias proferidas pelo relator no curso do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica instaurado originariamente perante o tribunal sempre que a decisão equivalente não seria 

impugnável por agravo de instrumento quando proferida por juízo de primeira instância. Apenas a decisão final 

do incidente, portanto, é impugnável por agravo interno, neste sendo também possível impugnar-se decisões 

interlocutórias anteriormente proferidas pelo relator e contra as quais não se admita recurso em separado. 

Também a parte contrária poderá, em suas contrarrazões ao agravo interno, impugnar aquelas decisões que não 

admitem recurso em separado (art. 1.009, § 1º, aplicável aqui por analogia)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O 

novo processo civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 103). 
627 Art. 1.009, § 1º, do CPC/2015: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito 

não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de 

apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. 
628 Recentemente, no âmbito do julgamento dos Recursos Especiais nºs. 1.696.396 e 1.704.520, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade 

mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da 

inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tivemos a oportunidade de manifestar nossa 

opinião sobre o assunto previamente ao julgamento dos aludidos recursos, em trabalho que acabou sendo citado 

no voto do eminente Ministro Og Fernandes. É ver-se: FLEURY DA ROCHA, Henrique de Moraes. Cabimento 

do agravo de instrumento segundo o Código de Processo Civil brasileiro de 2015: aspectos polêmicos. Revista 

de Processo, v. 282, p. 299-317, ago. 2018. 
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desconsideração com uma execução de título extrajudicial, toda decisão desafiará agravo de 

instrumento, tendo em vista a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.629 

 Por fim, considerando que a decisão que efetivamente aprecia o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão de mérito, aplica-se a 

eventual agravo de instrumento contra ela interposto o disposto no art. 942, § 3º, II, do 

CPC/2015.630-631 Naturalmente, se o pedido de desconsideração for julgado no âmbito da 

sentença, aplicar-se-á à apelação contra ela interposta a previsão do caput do art. 942 do 

CPC/2015. 

 

6. Coisa julgada 

 

 A decisão final que aprecia o mérito da demanda de desconsideração forma coisa 

julgada material. Trata-se de decisão proferida após cognição exauriente, com ampla 

possibilidade de defesa, aplicando-se, por isso, o disposto no art. 503 do CPC/2015.632-633 

 
629 Art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de 

execução e no processo de inventário”. 
630 Art. 942, caput e § 3º, II, do CPC/2015: “Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento 

terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos 

termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de 

inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas 

razões perante os novos julgadores. [...] § 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, 

ao julgamento não unânime proferido em: [...] II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão 

que julgar parcialmente o mérito”. 
631 Sobre o assunto, defendendo que agravos interpostos contra quaisquer decisões de mérito – e não apenas 

contra decisões que julguem parcialmente o mérito – se enquadram na previsão do art. 942, § 3º, II, do 

CPC/2015, é ver-se: ZANETI JR., Hermes. Comentários ao art. 942. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 

1.356-1.357. No caso da demanda de desconsideração, contudo, sequer seria necessário recorrer a tal 

interpretação. É que, em se tratando de demanda de desconsideração cumulada com outra demanda (por 

exemplo, condenatória), eventual decisão que julgue unicamente o pedido formulado na primeira, relegando 

para momento posterior a resolução do pleito objeto da segunda, terá apreciado parcialmente o mérito do 

processo – formado pelas duas exigências –, a atrair a aplicação do art. 942, § 3º, II, do CPC/2015 em sua 

literalidade. 
632 Art. 503 do CPC/2015: “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da 

questão principal expressamente decidida”. 
633 Nessa direção: ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 

309-310; BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 136. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). 

Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, p. 266; BRUSCHI, 

Gilberto Gomes et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de 
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 Isso significa dizer que, acolhido o pedido de desconsideração, a ineficácia da 

separação patrimonial entre potencial devedor principal e desconsiderando não será mais 

passível de discussão em outros processos com as mesmas partes. Ao mesmo tempo, a causa 

de pedir e o pedido da demanda de desconsideração são essenciais para delimitar seu alcance 

– como visto no item 3.2.3 do Capítulo 2.634 Afinal, nos termos do art. 50 do Código Civil – 

conforme redação dada pela Lei nº. 13.874/2019 –, a decisão que decreta a desconsideração 

se limita a “certas e determinadas relações de obrigações”. 

 Lembre-se que as relações obrigacionais em questão não precisam existir no 

momento da desconsideração, quando fundada na teoria maior. O interesse de agir do 

demandante decorre da simples potencialidade, em tese, de que tais obrigações existam (ou 

venham a existir) – ou seja, de que ele seja (ou venha a ser) credor. A decisão de 

desconsideração, assim, ficará restrita às potenciais relações obrigacionais que componham 

a causa de pedir do autor – por exemplo, relações obrigacionais objeto de uma determinada 

demanda condenatória ou de um certo negócio jurídico. 

 Cite-se um exemplo para ilustrar o exposto acima: duas pessoas têm celebrado entre 

si um negócio jurídico, do qual podem se originar, em tese, relações obrigacionais. Caso o 

potencial credor obtenha decisão de mérito favorável, decretando a desconsideração em face 

dos demandados, não será possível discutir em qualquer outro processo entre as mesmas 

partes, após a formação da coisa julgada, a respeito da ineficácia da separação patrimonial 

havida entre o potencial devedor e o desconsiderando, com relação ao aludido negócio 

jurídico – e aos créditos dele decorrentes. Por outro lado, havendo outro negócio jurídico 

 
Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 176; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 

sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: parte geral do Código de 

Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 573; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016. v. 1, p. 528; MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 5ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 246; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 136. In: 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. pp. 448-449; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A 

responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 239; 

VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento 

e temas polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 187; WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. 

Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

v. 1, p. 377. 
634 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil: parte geral do Código de Processo Civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1, p. 573. 
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celebrado entre as mesmas partes, não incluído como causa de pedir na demanda anterior de 

desconsideração, seria necessária a propositura de nova demanda de desconsideração para 

que, eventualmente, o patrimônio do desconsiderando possa ser atingido por eventuais 

créditos dele decorrentes. 

 No caso da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada com base na teoria 

menor, cria-se situação semelhante. No entanto, nessa hipótese, a relação obrigacional deve 

necessariamente existir antes da decisão decretando a desconsideração – e tal decisão se 

limitará àquela relação obrigacional, indicada como causa de pedir, não se estendendo a 

quaisquer outras. 

 Do mesmo modo, em qualquer caso – teoria maior ou teoria menor –, como bem 

apontado por Andre Vasconcelos Roque, “afastado o pedido no âmbito do incidente próprio 

ou do procedimento principal com exame do mérito, não poderá ser reproduzido novo 

incidente de desconsideração com base nos mesmos fundamentos, sob pena de violação à 

coisa julgada”.635 Por outro lado, modificada a causa de pedir, será possível a propositura de 

nova demanda de desconsideração, sem que se possa cogitar de qualquer violação à coisa 

julgada.636 

 Por fim, como consequência da formação da coisa julgada sobre a decisão final de 

mérito da demanda de desconsideração, deve-se admitir o ajuizamento de ação rescisória 

para desconstituí-la, nos moldes do art. 966 do CPC/2015.637 

 
635 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 137. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 453. 
636 ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 137. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria 

Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2019. p. 453. 
637 BENEDUZI, Renato. Comentários ao art. 136. In: MARINONI, Luiz Guilherme et al. (Org.). Comentários 

ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, p. 266; BRUSCHI, Gilberto Gomes 

et al. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 

2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 176; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2016. v. 1, p. 528; MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 5ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017. p. 247; ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 136. In: GAJARDONI, 

Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 449; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A responsabilidade 

patrimonial no novo sistema processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 239; VIEIRA, 

Christian Garcia. Desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC – natureza, procedimento e temas 

polêmicos. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 187. 
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CONCLUSÃO 

 

 A seguir, serão expostas sucintamente as principais conclusões alcançadas ao longo 

do presente trabalho. 

1. O conceito de desconsideração (em sentido amplo) pode ser dividido em duas 

espécies: a desconsideração atributiva (Zurechnungsdurchgriff) e a desconsideração para fins 

de responsabilidade (Haftungsdurchgriff ou Durchgriffshaftung). 

2. A desconsideração atributiva permite imputar, no caso concreto, características, 

comportamentos, conhecimentos, direitos e deveres dos sócios à sociedade (e vice-versa). 

3. A desconsideração para fins de responsabilidade, a seu turno, implica a 

inoponibilidade, em face da pessoa beneficiada pela medida, da separação patrimonial 

existente entre pessoa jurídica e sócio (ou outro legitimado), de maneira a permitir que 

eventual poder de constrangimento de titularidade daquela parte beneficiada alcance o 

patrimônio do atingido pela desconsideração – patrimônio este que será considerado como 

parte integrante do patrimônio do responsável originário. 

4. A desconsideração para fins de responsabilidade (objeto de nosso estudo e designada 

simplesmente, ao longo do trabalho, como desconsideração), em sentido clássico, viabiliza 

que o patrimônio de um sócio (ou de outro legitimado) venha a responder por obrigações de 

responsabilidade da pessoa jurídica. Em sentido inverso, a desconsideração permite que o 

patrimônio da pessoa jurídica seja atingido para satisfazer obrigações originárias de sócios 

(ou administradores, diretores, etc.). 

5. No ordenamento jurídico brasileiro, há duas principais teorias que regem os 

pressupostos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica: (i) a teoria 

maior, que subordina a desconsideração ao preenchimento de determinados requisitos; e (ii) 

a teoria menor, em que a insuficiência dos bens sociais, aliada à solvência de qualquer um 

dos sócios para satisfazer a dívida, se afigura suficiente para permitir a desconsideração. 

6. A teoria maior é retratada pelo art. 50 do CC/2002, que consubstancia a regra geral 

de incidência do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, refletindo suas 

vertentes subjetiva (que depende de culpa) e objetiva (que independe de culpa). Os arts. 34 

da Lei nº. 12.529/2011 e 14 da Lei nº. 12.846/2013 caracterizam outros exemplos de 
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aplicação da teoria maior. Já a teoria menor se fundamenta principalmente nos arts. 28, § 5º, 

do CDC, 4º da Lei nº. 9.605/1998 e 18, § 3º, da Lei nº. 9.847/1999. 

7. A estrutura da relação obrigacional é mais bem compreendida com base na teoria 

dualista da obrigação. A obrigação é formada, em regra, por duas relações. Na relação de 

dever, cujo objeto consiste na prestação, tem-se o crédito no polo ativo e a dívida no polo 

passivo. Na relação de compromisso, o polo ativo é ocupado pela pretensão (ou poder de 

constrangimento) e o polo passivo pela responsabilidade. No caso de compromisso pessoal, 

o objeto da respectiva relação é a pessoa do responsável. 

8. Por meio da desconsideração da personalidade jurídica, o potencial atingido não se 

torna parte da relação obrigacional eventualmente mantida entre demandante e responsável 

originário. O desconsiderando, portanto, não é devedor e tampouco responsável pela 

obrigação. Diante da inoponibilidade da separação patrimonial havida entre responsável 

originário e potencial atingido, contudo, afigura-se possível alcançar, mediante a relação de 

compromisso existente em face do responsável originário, o patrimônio do potencial atingido 

– patrimônio este que, aos olhos do credor, será considerado como parte integrante do 

patrimônio do responsável originário. 

9. No plano material, portanto, há autonomia entre a relação obrigacional e a relação 

que viabiliza a desconsideração. A relação que permite a desconsideração não tem natureza 

obrigacional. O que há é direito, de natureza potestativa, à decretação da desconsideração da 

personalidade jurídica. Segundo a teoria maior, o direito potestativo se constitui 

independentemente da existência de crédito. Aplicando-se a teoria menor, por outro lado, 

verifica-se que o crédito é requisito indispensável para o nascimento do direito à 

desconsideração. 

10. No plano processual, o pleito de desconsideração da personalidade jurídica traduz 

demanda – compreendida como ato processual por meio do qual determinada parte submete 

uma exigência (ou aspiração) ao juiz, composta pela exigência de obter provimento 

jurisdicional (decisão decretando a desconsideração) e pela exigência de obter bem da vida 

(ineficácia relativa da separação patrimonial entre responsável originário e potencial 

atingido). 
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11. Quando proposta incidentalmente a demanda de desconsideração, seu processamento 

se dá por meio de incidente processual simples, não já mediante processo incidente, na 

medida em que não se cria relação processual nova. Ao contrário, por meio da demanda 

incidental de desconsideração, a exigência é apresentada ao juiz no âmbito de processo em 

curso. 

12. Por se tratar de demanda, o pleito de desconsideração da personalidade jurídica deve 

observar as condições para o regular exercício do direito de ação – legitimidade e interesse 

de agir. 

13. Qualquer parte (credora ou não) – inclusive o Ministério Público, ainda que atuando 

na qualidade de fiscal da ordem jurídica – é legitimada para o pleito de desconsideração. 

14. Para que haja interesse de agir com relação ao pleito de desconsideração, fundado na 

teoria maior, deve ser demonstrada a potencialidade, em tese, para a existência de uma ou 

mais relações obrigacionais – que se beneficiariam da medida. A simples possibilidade, em 

tese, de que existam (ou venham a existir) créditos (mais especificamente, pretensões), em 

favor do demandante,638 que poderiam se beneficiar do pedido de desconsideração já garante 

o interesse de agir para a propositura da respectiva demanda, notadamente diante da fixação 

do termo inicial para a aferição de eventual fraude à execução praticada pelo potencial 

atingido, em caso de julgamento de procedência (arts. 137 e 792, § 3º, do CPC/2015). 

15. A simples existência de demanda que tenha por objeto – ou da qual possa se originar 

– a potencial relação obrigacional, a ser beneficiada pela desconsideração, já se afigura 

suficiente para garantir interesse de agir do demandante quanto ao respectivo pleito (de 

desconsideração) – o que decorre da disposição do art. 134, caput, do CPC/2015. Sendo a 

demanda de desconsideração autônoma e não havendo demanda específica sobre a relação 

obrigacional, deverá o demandante demonstrar a possibilidade, em tese, de existência da 

relação obrigacional por outros meios. 

16. Em se tratando de demanda de desconsideração fundada na teoria maior, não há 

relação de prejudicialidade (ou de acessoriedade) entre os méritos da demanda de 

 
638 Ou em favor de uma das partes do processo, quando pleiteada a desconsideração pelo Ministério Público, na 

qualidade de fiscal da ordem jurídica. 
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desconsideração e de eventual demanda que tenha por objeto o(s) crédito(s) que se 

beneficiaria(m) da providência. 

17. Por outro lado, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica com base 

na teoria menor, afigura-se indispensável a prévia existência de prejuízos – aos consumidores 

(art. 28, § 5º, da Lei nº. 8.078/1990), à qualidade do meio ambiente (art. 4º da Lei nº. 

9.605/1998), ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao Sistema Nacional de Estoques 

de Combustíveis (art. 18, § 3º, da Lei nº. 9.847/1999).  

18. Assim, baseando-se a demanda de desconsideração na teoria menor, há relação de 

prejudicialidade entre o mérito da demanda atinente à(s) relação(ões) obrigacional(is) que se 

beneficiaria(m) da providência (demanda prejudicial) e o mérito da própria demanda de 

desconsideração (demanda prejudicada). 

19. Segundo a teoria maior da desconsideração, pode-se cogitar de outros interessados 

para o pleito. Por exemplo, o terceiro adquirente do bem em fraude à execução teria interesse 

jurídico em demonstrar que, em decorrência da desconsideração, não estaria preenchido o 

requisito de insolvência do devedor principal – necessário, em alguns casos, à configuração 

da fraude. 

20. São legitimadas para integrar o polo passivo da demanda de desconsideração aquelas 

pessoas que, de acordo com o direito material, possam em tese vir a ser atingidos por meio 

da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

21. Em qualquer caso, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica implica 

litisconsórcio passivo necessário entre a pessoa jurídica e o desconsiderando (na 

desconsideração clássica) – ou entre o responsável originário e a pessoa jurídica (potencial 

atingida, na desconsideração inversa). 

22. A demanda de desconsideração – como qualquer outra demanda, em regra – pode ser 

individualizada mediante seus três elementos, quais sejam: (i) partes; (ii) pedido; e (iii) causa 

de pedir. 

23. Não devem ser confundidas as partes da demanda de desconsideração com as partes 

da demanda a ela cumulada. A título exemplificativo, sendo postulada a desconsideração 

incidentalmente em sede de demanda condenatória, o julgamento de procedência daquele 

pedido não fará com que o réu da demanda de desconsideração se torne também réu da 
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demanda cumulada. Não há em face do desconsiderando, nesse caso, qualquer outra demanda 

que não seja a demanda de desconsideração. 

24. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica veicula exigência no sentido 

de que seja tornada inoponível, em favor do demandante, a separação patrimonial havida 

entre pessoa jurídica e terceiro, de maneira a beneficiar “certas e determinadas relações de 

obrigações” (art. 50 do CC/2002). Portanto, apenas as relações obrigacionais que digam 

respeito à causa de pedir do demandante (ainda que potenciais, no caso da teoria maior, 

hipótese em que serão determináveis) poderão se beneficiar de eventual decretação da 

desconsideração. 

25. Quando proposta incidentalmente a demanda de desconsideração, a causa de pedir 

deve guardar conexidade mínima com a demanda cumulada. Nada impede, no entanto, que 

a demanda de desconsideração, ainda que incidental, vise a beneficiar outras relações 

obrigacionais entre as mesmas partes, para além daquelas objeto da demanda cumulada. 

26. A existência de título executivo em face do responsável originário, aliada à 

inoponibilidade da separação patrimonial existente entre a pessoa jurídica e o atingido – 

decorrência da decisão de desconsideração (clássica) –, se afigura suficiente para permitir 

que o demandante alcance o patrimônio do atingido no âmbito de eventual cumprimento de 

sentença (ou execução de título extrajudicial, conforme o caso) instaurado em face do 

responsável originário, baseando-se para tanto no título executivo formado perante o 

responsável originário e na decisão de desconsideração. Também se afigura possível que o 

cumprimento de sentença (ou a execução de título extrajudicial) seja movido apenas em face 

do atingido pela demanda de desconsideração, ainda com fundamento no título executivo 

existente perante o responsável originário e na decisão de desconsideração. 

27. A petição inicial da demanda de desconsideração deve observar a previsão do art. 319 

do CPC/2015, embora com algumas particularidades. Eventual deficiência na postulação do 

demandante, com relação ao pedido de desconsideração, deve ser indicada pelo juiz na forma 

do art. 321 do CPC/2015. 

28. Ao ser proposta demanda incidental de desconsideração em 1º grau, o juízo 

competente para sua apreciação será aquele responsável pela demanda já instaurada – 

ressalvando-se a hipótese de deslocamento da competência da demanda cumulada em função 
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da parte demandada no incidente de desconsideração. A seu turno, a demanda autônoma de 

desconsideração deve respeitar as regras gerais de competência previstas na legislação. 

29. Ainda que a demanda cumulada esteja em fase recursal, a demanda incidental de 

desconsideração deve ser proposta em 1º grau, perante o juízo competente pelo 

processamento da demanda originária, prevento para tanto. Em se tratando de hipótese de 

competência originária do tribunal, a demanda incidental será proposta diretamente perante 

o relator, que terá poderá decidir monocraticamente a seu respeito (art. 932, VI, do 

CPC/2015). 

30. Em princípio, o ônus da prova quanto à presença dos pressupostos legais para a 

desconsideração da personalidade jurídica incumbe ao demandante. Nada impede, contudo, 

a distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto, na forma do art. 373, § 1º, do 

CPC/2015. 

31. Não se exige prova pré-constituída para a propositura da demanda de desconsideração 

– e tampouco é necessária a demonstração de elementos mínimos para justificar a 

plausibilidade do pedido. O demandante terá a oportunidade de comprovar suas alegações, 

ao longo do procedimento, com base em todos os meios de prova legalmente admitidos. Na 

petição inicial, afigura-se suficiente que sejam apresentadas as razões de direito material que 

justificam, em tese, a desconsideração. Eventual deficiência na postulação do demandante 

poderia no máximo conduzir ao indeferimento da petição inicial, mas não à rejeição liminar 

do pedido – exceto nas hipóteses do art. 332 do CPC/2015. 

32. Na demanda incidental de desconsideração, não há espaço para a realização da 

audiência de conciliação ou de mediação a que alude o art. 334 do CPC/2015, tendo em vista 

o que dispõe o art. 135 do CPC/2015. No caso de demanda de desconsideração cumulada 

com execução de título extrajudicial desde a petição inicial, tampouco se cogita da referida 

audiência. Entretanto, caso se esteja diante de demanda autônoma de desconsideração, ou 

ainda de demanda de desconsideração cumulada, desde a origem, com outra que tramite pelo 

procedimento comum, será necessária, na petição inicial, a indicação da opção pela 

realização da audiência do art. 334 do CPC/2015, tendo em vista o que dispõem os arts. 318 

e 327, § 2º, do CPC/2015.  
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33. O simples pedido de desconsideração, independentemente de sua admissão, deve ser 

imediatamente comunicado ao distribuidor para as anotações devidas (art. 134, § 1º, do 

CPC/2015). O cancelamento das anotações perante o distribuidor dependerá da preclusão de 

eventual decisão de inadmissibilidade ou de improcedência do pedido. 

34. É possível o deferimento de tutela provisória – de urgência ou de evidência – em sede 

de demanda de desconsideração da personalidade jurídica, desde que preenchidos os 

requisitos legais para tanto. 

35. Não sendo o caso de indeferimento da petição inicial (art. 330 do CPC/2015) ou de 

improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC/2015), o juiz deverá admitir a demanda 

de desconsideração e determinar a citação dos demandados para apresentarem defesa, na 

forma do art. 135 do CPC/2015. Antes de realizado o juízo positivo de admissibilidade do 

incidente, o demandado originário – aquele que também será parte da demanda de 

desconsideração – deve ser ouvido, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC/2015. Proposta 

a demanda de desconsideração pelo Ministério Público, naqueles casos em que atua como 

fiscal da ordem jurídica, impõe-se a intimação do potencial beneficiado para que se manifeste 

a respeito, previamente à decisão de admissão. Também eventual juízo negativo de 

admissibilidade da demanda – ou improcedência liminar do pedido – deve ser precedido da 

intimação do demandante. 

36. Quando proposta incidentalmente a demanda de desconsideração, em sede de 

cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial, a suspensão a que alude o 

art. 134, § 3º, do CPC/2015 apenas obstará a adoção de medidas constritivas sobre o 

patrimônio do potencial atingido pela desconsideração. 

37. Instaurado incidente de desconsideração, fundado na teoria maior, durante a fase de 

conhecimento de demanda movida em face do potencial responsável originário, a suspensão 

do procedimento relativo à demanda cumulada apenas deve perdurar enquanto não citado o 

terceiro desconsiderando. Fundado o incidente de desconsideração na teoria menor, a 

suspensão pode ser útil para evitar a prática de atos repetidos e viabilizar a apreciação 

conjunta dos pedidos de ambas as demandas – vez que a demanda cumulada será prejudicial 

à demanda de desconsideração (prejudicada). 
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38. Do ponto de vista processual, no que tange à demanda que versa sobre a relação 

obrigacional, a posição do desconsiderando é equiparável àquela do litisconsorte facultativo 

unitário, embora terceiro à relação obrigacional. A decisão de mérito acerca da relação 

obrigacional impacta diretamente o desconsiderando, como se ele fosse parte daquela relação 

– vez que o patrimônio do desconsiderando poderá ser atingido, após a desconsideração, por 

meio da aludida relação obrigacional, mantida entre credor e responsável originário. Eventual 

título executivo judicial formado em face do responsável originário viabilizará que, após a 

decisão de desconsideração, o credor atinja o patrimônio do desconsiderando – como se fosse 

o patrimônio do responsável originário. 

39. É como se o direito que estivesse em discussão na demanda entre credor e responsável 

originário também fosse do desconsiderando, embora não seja ele parte da relação de direito 

material subjacente. É como se o desconsiderando fosse litisconsorte facultativo unitário do 

responsável originário – de maneira que a sua participação na demanda que tenha por objeto 

a relação obrigacional será equiparável àquela do assistente litisconsorcial. Por conseguinte, 

ainda que não seja parte do processo, o desconsiderando será afetado por eventual coisa 

julgada formada entre credor e responsável originário a respeito da relação obrigacional 

mantida entre os dois. 

40. O desconsiderando não tem legitimidade ordinária para discutir a relação 

obrigacional, apesar de sofrer diretamente seus efeitos, caso operada a desconsideração. 

Apenas o responsável originário tem legitimidade ordinária para discutir a aludida relação 

obrigacional. Esse mesmo responsável originário também tem legitimidade extraordinária 

autônoma e exclusiva – clássica hipótese de substituição processual – para atuar em nome do 

desconsiderando no que tange à relação obrigacional. Por outro lado, o desconsiderando 

detém legitimidade extraordinária subordinada ao responsável originário – atuando como 

assistente litisconsorcial (art. 18, parágrafo único, do CPC/2015) –, tendo em vista seu 

interesse jurídico na disputa, apesar de não ser formalmente parte dela. 

41. O art. 792, § 3º, do CPC/2015 confirma a unitariedade da situação jurídica substancial 

em jogo e a legitimidade extraordinária do responsável originário para atuar em nome do 

desconsiderando no que tange à relação obrigacional. Com efeito, por ser única e uniforme a 

situação jurídica substancial e diante da legitimidade extraordinária do responsável 



237 

 

originário, basta a sua citação, na demanda que versa sobre a relação obrigacional, para tornar 

litigiosa a coisa perante o desconsiderando, verificando-se a partir daí a litispendência exigida 

para a configuração de eventual fraude à execução, inclusive perante o desconsiderando. 

42. Na demanda de desconsideração fundada na teoria maior, a defesa dos demandados 

pode questionar a potencialidade indicada pelo demandante quanto à existência da relação 

obrigacional, bem como impugnar a ocorrência dos requisitos específicos da 

desconsideração. Não se justifica que, nessa sede, os demandados busquem contestar 

características próprias da relação obrigacional – tal como seu valor, por exemplo, ou o 

próprio inadimplemento. Tais questões em nada impactam o mérito da demanda de 

desconsideração da personalidade jurídica baseada na teoria maior. 

43. Havendo demanda específica sobre a (potencial) relação obrigacional, restará 

configurado o interesse de agir do demandante para o pleito de desconsideração destinado a 

beneficiar a aludida relação – desde que fundado na teoria maior –, cabendo aos demandados 

apenas a impugnação quanto ao preenchimento dos requisitos legais da desconsideração. Não 

havendo tal demanda, por outro lado, caberá ao autor demonstrar por outros meios a 

potencialidade, em tese, da existência de uma ou mais relações obrigacionais, hipótese em 

que tal questão poderá ser contestada pelos demandados.  

44. Na demanda de desconsideração baseada na teoria menor, em que a definição quanto 

à existência (e características) do crédito configura questão prejudicial ao mérito do pedido 

de desconsideração, a defesa dos demandados poderá versar sobre tal questão, a ser resolvida 

previamente (ou, quando menos, conjuntamente) com o mérito da demanda de 

desconsideração. 

45. Com relação ao meio de defesa na demanda de desconsideração: (i) quando proposta 

incidentalmente a demanda, a defesa será apresentada por simples petição na forma do art. 

135 do CPC/2015, que assume natureza de contestação; (ii) quando cumulada, desde a 

origem, com outra demanda em trâmite pelo procedimento comum, a defesa relativa à 

desconsideração será apresentada em sede de contestação; (iii) quando cumulada, desde a 

origem, com execução de título extrajudicial, a defesa também deverá ser apresentada por 

simples petição, nos autos da própria execução. Havendo dúvida objetiva, deve-se admitir 

certa fungibilidade entre os meios de defesa. 
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46. É ampla a defesa do potencial atingido pela desconsideração no âmbito da demanda 

que verse sobre a potencial relação obrigacional a ser beneficiada pela providência. Por se 

equiparar ao litisconsorte unitário facultativo, aplica-se ao desconsiderando que participe do 

processo a ressalva contida na parte final do art. 117 do CPC/2015. 

47. No que tange a eventual demanda a respeito da relação obrigacional, o 

desconsiderando, ao ser integrado em contraditório, receberá o processo no estado em que se 

encontre. Assim, por exemplo, sendo citado em demanda de desconsideração cumulada 

desde a origem com execução de título extrajudicial, será necesário apresentar embargos, no 

prazo legal, caso deseje apresentar defesa relativamente à execução, ainda que não tenha 

havido decisão favorável à desconsideração. Da mesma forma, se participar de determinado 

processo desde o princípio da fase de conhecimento, deverá o desconsiderando apresentar 

contestação, requerer provas, etc., de acordo com os prazos previstos em lei, em posição 

análoga ao assistente litisconsorcial. Ainda, em qualquer caso, sendo atingido por medidas 

constritivas, poderá o desconsiderando apresentar as impugnações cabíveis – alegando, por 

exemplo, a incorreção da penhora ou da avaliação, requerendo a modificação da penhora, 

etc. 

48. Caso deferida a desconsideração sem a prévia citação do desconsiderando para se 

defender, poderão ser opostos embargos de terceiro (art. 674, § 2º, III, do CPC/2015). 

Bastará, nessa hipótese, a demonstração de tal fato (ausência de prévia citação e desrespeito 

ao procedimento legal previsto) para que a decisão de desconsideração seja invalidada (art. 

115, I, do CPC/2015), não sendo cabível nesses embargos a discussão a respeito do 

preenchimento dos pressupostos específicos para a desconsideração da personalidade 

jurídica, sob pena de subverter a lógica do CPC/2015. 

49. É possível o julgamento antecipado do mérito da demanda de desconsideração, na 

forma do art. 355 do CPC/2015. Na hipótese de cumulação de demandas de desconsideração, 

também poderá ocorrer o julgamento antecipado parcial do mérito, consoante a previsão do 

art. 356 do CPC/2015. Se não estiverem preenchidos os pressupostos para julgamento 

antecipado do mérito, deverá haver decisão de saneamento e organização do processo (art. 

357 do CPC/2015) e instrução probatória, percorrendo-se o itinerário padrão. 
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50. Assim como ocorre com qualquer decisão de mérito de improcedência, a decisão que 

rejeita o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza declaratória 

negativa. A decisão de mérito de procedência do pedido de desconsideração, a seu turno, tem 

natureza constitutiva positiva, na medida em que cria uma inovação na situação jurídica 

substancial, tornando ineficaz a separação patrimonial entre os demandados no que tange a 

relações obrigacionais determinadas (ou determináveis). 

51. No caso da demanda de desconsideração da personalidade jurídica, são retroativos os 

efeitos da decisão de mérito de procedência do pedido, sendo que o termo inicial a ser 

considerado para a eficácia ex tunc da decisão variará conforme o caso concreto. 

52. A decisão constitutiva de desconsideração opera ela própria a inovação jurídica, com 

a inoponibilidade, perante o demandante, da separação patrimonial existente entre pessoa 

jurídica e terceiro, independentemente do trânsito em julgado. Ao mesmo tempo, a decisão 

de desconsideração, por sua própria natureza, não fica sujeita ao procedimento de 

cumprimento de sentença. Eventual execução se fundará em título formado perante o 

responsável originário, aliado à decisão de desconsideração – a qual permitirá que, por meio 

daquele título, seja atingido o patrimônio do desconsiderando. Se o título judicial formado 

perante o devedor principal comportar cumprimento definitivo, também definitivo, a rigor, 

seria o cumprimento perante o desconsiderando, ainda que a decisão de desconsideração 

esteja sujeita a recurso. Nesses casos, contudo, afigura-se conveniente que, com relação ao 

desconsiderando, seja aplicado o regime próprio do cumprimento provisório de sentença, de 

maneira a evitar a irreversibilidade dos efeitos da decisão de desconsideração. 

53. Na demanda de desconsideração, caso haja resistência quanto ao pedido formulado 

pelo demandante após a integração dos demandados em contraditório, faz-se necessária a 

condenação do(s) vencido(s) ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários 

de advogado, tendo em vista o princípio da causalidade. 

54. O art. 792, § 3º, do CPC/2015 fixa o momento da citação do devedor principal, na 

demanda que tenha por objeto a relação obrigacional, como termo a quo para a aferição de 

eventual fraude à execução perante o desconsiderando. Pode ocorrer, contudo, que a demanda 

de desconsideração seja proposta, de maneira autônoma, antes mesmo da existência de 

qualquer demanda sobre a relação obrigacional. Nessa situação, também restará caracterizada 
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a litispendência, para fins de apuração de eventual fraude à execução, a partir da citação 

válida – seja do desconsiderando, seja do devedor principal, tendo em vista a situação unitária 

que se estabelece entre eles. 

55. Os recursos cabíveis contra a decisão de encerramento da demanda de 

desconsideração da personalidade jurídica variarão de acordo com a sua natureza – 

interlocutória ou sentença. Em 1ª instância, caberá agravo de instrumento contra a decisão 

interlocutória final (art. 1.015, IV, do CPC/2015) ou apelação caso o julgamento ocorra 

mediante sentença (art. 1.009, § 3º, do CPC/2015). Quando a decisão for monocrática do 

relator, será possível a interposição de agravo interno (art. 136, parágrafo único, do 

CPC/2015). Sendo eventualmente julgada a demanda de desconsideração pelo órgão 

colegiado, serão cabíveis os recursos pertinentes aos tribunais superiores. Em qualquer caso, 

será admitida a oposição de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/2015). 

56. As decisões proferidas ao longo do trâmite procedimental da demanda incidental de 

desconsideração também desafiam agravo de instrumento, se verificadas em 1ª instância (art. 

1.015, IV, do CPC/2015), ou agravo interno, se prolatadas monocraticamente pelo relator 

(art. 1.021 do CPC/2015). 

57. O regime recursal é distinto quando a demanda de desconsideração da personalidade 

jurídica é proposta desde a origem do processo – seja autonomamente, seja em cumulação 

com outra demanda. No primeiro caso – demanda autônoma de desconsideração –, por se 

tratar de procedimento de natureza cognitiva, apenas será cabível agravo de instrumento nas 

hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, sendo que as demais questões deverão ser impugnadas 

na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015, após a sentença. No segundo caso – cumulação 

de demandas –, os recursos cabíveis com relação à demanda de desconsideração seguirão a 

sorte da demanda cumulada. Havendo cumulação, por exemplo, entre uma demanda de 

desconsideração e uma execução de título extrajudicial, toda decisão desafiará agravo de 

instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015). 

58. Aplica-se a eventual agravo de instrumento interposto contra a decisão de mérito da 

demanda de desconsideração o disposto no art. 942, § 3º, II, do CPC/2015. A previsão do 

caput do art. 942 do CPC/2015 também incidirá no julgamento de eventual apelação 

interposta contra a sentença que resolver a demanda de desconsideração. 
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59. A decisão final de mérito a respeito do pedido de desconsideração pode formar coisa 

julgada. Em qualquer caso, a decisão de desconsideração ficará restrita às relações 

obrigacionais integrantes da causa de pedir do demandante – sendo que, se fundado o pleito 

de desconsideração na teoria maior, tais relações podem não existir na data do julgamento. 

Eventual modificação da causa de pedir viabilizará a propositura de nova demanda de 

desconsideração, sem violação à coisa julgada. 

60. É possível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada 

formada sobre a decisão de mérito proferida no âmbito de demanda de desconsideração da 

personalidade jurídica, nos limites do art. 966 do CPC/2015. 
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