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―Não confunda derrotas com fracasso 
nem vitórias com sucesso. Na vida de um 
campeão sempre haverá algumas 
derrotas, assim como na vida de um 
perdedor sempre haverá vitórias. A 
diferença é que, enquanto os campeões 
crescem nas derrotas, os perdedores se 
acomodam nas vitórias.‖ 

Roberto Shinyashiki 
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RESUMO 

 

FURLAN, Débora Caroline Zippo Silva, A SEGURANÇA JURIDICA NA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Trabalho de 

Conclusão de (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade 

Verde, 2016. 

 

O objetivo deste trabalho foi compreender se há segurança jurídica no que diz 
respeito ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica tendo como 
apoio para análise julgados de diversos ramos do direito e de diversos tribunais 
do Brasil. Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado um referencial 
teórico afim de explanar os conceitos básicos de personalidade jurídica e 
desconsideração da personalidade jurídica. Após explanação foi feita a análise 
de casos concretos afim de demonstrar como tal teoria é utilizada na prática. 
Para a execução do presente trabalho, as seguintes seções foram elaboradas, 
além da introdução: na seção dois foram abordados aspectos relativos à teoria 
de base, especificamente a definição e caracterização da personalidade 
jurídica e a desconsideração da personalidade jurídica sendo a metodologia 
empregada essencialmente bibliográfica. Na seção três estão abarcados as 
análises de julgados. A quarta seção apresenta os resultados e discussão da 
pesquisa. Importante salientar que o presente trabalho não irá abordar as 
pessoas jurídicas de direito público, porque tal análise exigiria um trabalho 
especial, em razão das especificidades e do escopo que as distingue de uma 
pessoa jurídica de direito privado. 
 

Palavras-chave: personalidade jurídica, desconsideração da personalidade 
jurídica, disregard doctrine, pessoa jurídica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper was to understand if there is legal certainty in the 
disregard of legal entity institute having the support of adjudged cases in court 
law of Brazil. To develop this work have been used theoretical reference from 
doctrinaires in order to explain the main concepts of the legal entity and the 
disregard of legal entity. After explaining the main concepts have been analyzed 
the adjudged cases in court law of Brazil for the purpose of demonstrate how 
the theory is used daily in practice. To complete this paper the following steps 
were used: introduction, explanation about the basic theory using mainly 
bibliographical research, analyzes of the adjudged cases, results. Worth 
mentioning that corporate entities of public law will not be discussed due to the 
specificity of this institute. 

Key words: legal entity, disregard of legal entity, disregard doctrine 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto relativamente 

novo tendo sido consolidada e difundida por volta da década de 50. No Brasil 

os primeiros registros são datados em 1969 e desta forma faltam critérios 

objetivos para a utilização do mesmo. 

A personalidade jurídica da sociedade empresária começa com o 

registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial; e termina com o 

procedimento dissolutivo, que pode ser judicial ou extrajudicial. Esse 

procedimento compreende três fases: dissolução, liquidação e partilha. 

A partir do momento que se tem a personalidade jurídica esta pode ser 

utilizada como instrumento na realização de fraude ou abuso de direito por 

seus sócios, afim de que qualquer penalidade recaia sobre a personalidade 

jurídica isentando-os de responder por tais atos. O instituto da desconsideração 

da personalidade jurídica tem o fundamento de resolver tais atos quando 

cometidos propositalmente, responsabilizando assim os sócios por suas 

condutas. 

Por se tratar de uma entidade nova os critérios para desconsideração da 

personalidade jurídica nem sempre são objetivos e muitas vezes fogem do foco 

inicial que seria combater as fraudes e abuso de poder, sendo assim a 

segurança jurídica contida neste instituto se torna diminuída, gerando margem 

para duvidas e questionamentos quanto ao seu real significado.  

Faz-se necessário evidenciar que o presente trabalho utiliza uma visão 

patronal, tendo como objetivo analisar a segurança jurídica da personalidade 

jurídica aos olhos do empregador e empresário.  

Ademais, a segurança jurídica no direito como um todo é muito relativa, 

tudo depende do lado que está sendo analisado. Todo direito é colocado em 
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uma balança devendo seu resultado trazer o equilíbrio desta. Porém há sempre 

um ponto de vista pessoal e de cada parte de julgar se aquele resultado foi 

satisfatório, atingiu seu objetivo para si, é neste ponto que se faz necessário 

apresentar de qual lado se está analisando, afim de demonstrar que a falta de 

segurança jurídica de uma lado forte da relação, pode ser na verdade a 

segurança jurídica atingida por um lado fragilizado. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Compreender a segurança jurídica que há na desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 

 

1.1.2 Objetivo específico 

 

 

 Definir a personalidade jurídica; 

 Caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica;  

 Descrever a desconsideração da personalidade jurídica nos diversos 

ramos do direito; 

 Compreender os princípios da segurança jurídica; 

 Interpretar os resultados da desconsideração da personalidade jurídica 

nos diversos ramos do direito. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

 

2.1.1 Conceito 

 

 

O conceito de empresa em sentido lato, é toda ação humana tendo em vista 

um fim e endereçada a satisfação de uma necessidade. (KOURY, 1993)  

A existência legal das sociedades tem início conforme o art. 45 do código civil: 

―Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição 

do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 

autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 

alterações por que passar o ato constitutivo. 

Com a personalidade jurídica o estado reconhece um novo sujeito de direito, 

capaz de contrair obrigações e exercer direitos. (GOLÇALVES, 2010) 

As sociedades comerciais, uma vez submetidas às exigências legais, passam 

a ser vistas como uma unidade jurídica distinta das pessoas físicas dos respectivos 

sócios, tornando-se em princípio, responsável por suas próprias obrigações. 

(ALMEIDA, 2003) 

A criação da personalidade jurídica permite que sejam imputadas a um ente 

fictício formas de comportamento de caráter humano, tornando possível o 

desenvolvimento de relações sociais cuja complexidade se incrementa com 

crescente vigor no mundo atual. A principal finalidade desse instituto é possibilitar o 

desenvolvimento econômico e social, mediante a reunião de esforços e capitais para 

que sejam atingidos determinados objetivos de interesse comum: a criação de 

empregos, a geração de receita tributária e perspectivas de desenvolvimento 

cultural. (GOLÇALVES, 2010) 

O direito reconhece a personalidade jurídica, tornando os entes autônomos e 

independentes daqueles entes que o compõem. Neste ponto se observa a função 

econômico-social da personalidade jurídica, ligada a realização de interesses 

comuns ou coletivos, de caráter duradouro. (GOLÇALVES, 2010) 
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Os sócios não possuem um direito de propriedade, constituído o capital 

social, esse passa a integrar o patrimônio da sociedade, que por sua vez, não se 

confunde com o patrimônio dos sócios, assim todas as contribuições efetuadas 

pelos mesmos para formação do fundo social são transferidos a sociedade 

desvinculando por inteiro de suas propriedades (ALMEIDA, 2003, p.5) 

Quando se fala em personalidade jurídica, a princípio se tem o conceito de 

que: 

A empresa tem sede e vida própria, totalmente independente 
daquela do proprietário. A empresa e não ao proprietário consagram 
os empregados sua atividade. A empresa forma o comerciante, e não 
o contrário. A empresa como tal, e não o comerciante, determina, na 
maior parte dos casos, a vontade dos terceiros em entrar em 
relações com ela. A empresa é o verdadeiro sujeito do crédito. 
(KOURY, 1993, p. 41) 
Cada vez mais, portanto, a empresa passa a ser considerada um 
organismo, um ente, com capacidade de praticar a ação econômica, 
não se confundindo com esta. É sujeito do ato econômico e, neste 
caso, sujeito do ato jurídico, embora o direito de alguns países ainda 
não a adote como tal em sua terminologia. (KOURY, 1993, p. 42)  
 

 

A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas que a compõem. Este 

princípio, de suma  importância para o regime dos entes morais, também se aplica à 

sociedade empresária. Tem ela personalidade jurídica distinta da de seus sócios; 

são pessoas inconfundíveis, independentes entre si.  (COELHO, 2012) 

Uma vez que o ente se encontra personificado, este passa a ter existência 

jurídica, adquire personalidade e atua no mundo jurídico da mesma forma que as 

demais pessoas jurídicas, não podendo o ordenamento que o personificou ignorar 

esta nova realidade ou afastar arbitrariamente os seus efeitos. É neste momento que 

nasce a necessidade da doutrina para fixação dos limites de utilização da 

personalidade jurídica. (KOURY, 1993). 

Ressalte-se, que, conquanto sujeito de direitos, a sociedade não tem vida 

natural, exteriorizando sua vontade por meio das pessoas físicas que a compõem. 

Todavia, a personalidade jurídica permite-lhe, ainda na lição do eminente 

comercialista: a capacidade de determinar-se e agir para defesa e consecução de 

seus fins, por meio dos indivíduos que figuram como seus órgãos; o patrimônio 

autônomo, isto é, não pertencente a nenhum dos indivíduos que a compõem; as 

obrigações ativas e passivas a seu cargo exclusivo; a representação em juízo. 

(ALMEIDA, 2012) 
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Ao afirma-se ser a personalização um instrumento do direito, ou seja, 
um recurso por ele empregado para a obtenção de determinados 
objetivos, não se pretende, em nenhum momento, asseverar a 
inexistência de pessoas jurídicas, e nem reduzi-las a mera expressão 
vocabular. 
O que se quer deixar bem claro é que a pessoa jurídica é, criação da 
lei, uma realidade do mundo jurídico, resultado de um ato de 
personificação que só a ordem jurídica por praticar 
Com efeito, atribuir à personalidade jurídica um valor limitado e 
relativo não significa negar validade e este instituto, ao contrario, 
significa conservar este componente de valor, somente 
redimensionando-a e portanto individualizando nela os limites em 
relação à sua verdadeira função, e ao seu desenvolvimento histórico. 
(KOURY, 1993, p. 8) 
 

Não tendo vida natura, mas apenas jurídica, embora sujeito de direito, com 

patrimônio próprio, atua a pessoa jurídica no mundo dos negócios por intermédio de 

seus sócios gerentes (se constituída sob forma de sociedade de pessoas), ou 

diretores-presidentes (se sociedades de capital). Por esse motivo, em princípio, os 

bens da pessoa jurídica não se confundem com os bens dos sócios (ALMEIDA, 

2003) 

A ausência do registro da pessoa jurídica na junta comercial ou CRPJ forma 

uma sociedade irregular ou tratada como ente despersonificado pelas regras do 

direito empresarial (art. 986) caso em que os sócios passam a ter responsabilidade 

pessoal pelos débitos sociais (ALMEIDA, 1995). 

A personificação decorre do registro dos atos constitutivos da 
sociedade nos órgãos registrários próprios a depender de seu gênero 
e natureza (art. 985). Basicamente, os efeitos decorrentes do registro 
do contrato social e da criação da personalidade jurídica podem ser 
sintetizados da seguinte forma: capacidade para a aquisição de 
direitos e obrigações; distinção patrimonial, não mais se confundindo 
o patrimônio social com o patrimônio dos sócios; distinção entre a 
existência da sociedade e a pessoa dos sócios, que não mais se 
confundem; direito de modificação de sua estrutura orgânica e 
societária por meio de alteração contratual, inclusive relativa ao tipo 
social, capital, objeto etc. (SIMÃO FILHO, 2012) 

 

Pessoa jurídica é um expediente do direito destinado a simplificar a disciplina de 

determinadas relações entre os homens em sociedade. Ela não tem existência fora 

do direito, ou seja, fora dos conceito tecnológicos partilhados pelos integrantes da 

comunidade jurídica. Tal  expediente tem o sentido,  bastante preciso, de autorizar 

determinados sujeitos de direito à prática de atos jurídicos em geral. 

(COELHO,2012) 
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2.1.2 Evolução 

 

 

Se tratando dos povos primitivos a ideia de empresa era caracterizada como 

a expressão de um esforço, individual ou pluridimensional, para vencerem o 

ambiente inóspito em que viviam. (KOURY, 1993) 

O estudo da evolução histórica do homem nos revela que seu 

desenvolvimento socioeconômico se deu gradativamente, em períodos distintos. Em 

cada um desses períodos acrescenta a suas conquistas elementos novos e 

fundamentais a sua sobrevivência: trabalha a pedra, confecciona instrumentos 

adequados à caça ou a sua defesa pessoal, constrói habitações, descobre o fogo e 

dele passa a utilizar-se; ao uso da pedra sucede o uso do bronze etc., levando-o das 

necessidades individuais às necessidades dos grupos, forçando-o, outrossim, a 

socorrer-se de novas formas de produção. (ALMEIDA, 2012) 

Num mundo essencialmente agrário como era composto na Idade Antiga, 

rudimentos associativos começam a se organizar a partir de legislações elaboradas 

na Roma antiga. As terras eram exploradas por agricultores e comunheiros que 

geravam serviços a terceiros e colhiam seus frutos, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico quando das interposições de trocas realizadas. O chefe 

da família (pater familias) agrupava parentes e amigos nestas atividades, gerando 

uma primeira ideia associativa que prosseguia na exploração de uma propriedade 

comum indivisa, após a sua morte. (SIMÃO FILHO, 2012) 

É considerada a primeira fase de produção das empresas nos períodos 

históricos como a fase de indústria domestica ou de família, aonde não havia 

empresa no sentido moderno, pois nesta fase desenvolvia-se o produto dentro do 

mesmo círculo social (a família) desde a aquisição da matéria prima até seu 

consumo. (KOURY, 1993) 
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Com o advento da Lei das XII Tábuas, foi permitido ao herdeiro solicitar a 

partilha judicial da herança de forma que cada qual pudesse receber o seu quinhão. 

Todavia, mesmo após partilhados os bens, viram os herdeiros a necessidade 

econômica de se associarem de forma consensual e voluntária para melhor 

explorarem o objeto da herança e as propriedades de forma comum, maximizando 

os resultados, nascendo aí a sociedade (societas) como conhecemos, através de 

associações de todos os gêneros e com os mais diversos objetivos. (SIMÃO FILHO, 

2012) 

Na segunda fase, trata-se da produção artesanal. No inicio desta fase o 

artesão trabalhava sob encomenda dos clientes que lhe proporcionavam a matéria 

prima, com o passar do tempo a produção passou a ser feita para um intermediário, 

que passa a assumir o risco de vender a produção aos clientes. (KOURY, 1993) 

Adiante o artesão passou a produzir diretamente para o mercado, surgindo a 

oficina artesanal ou pequena empresa artesã, embrião da empresa moderna, na 

medida em que o artesão assumia o risco de encontrar ou não uma saída para seus 

produtos e consequentemente, obter ou não o lucro, fim da atividade produtiva. 

(KOURY, 1993) 

A esse processo de evolução não faltaria o Direito, transformando em leis as 

necessidades sociais e, no encalço desse propósito, incrementando a conjugação 

de esforços, não só objetivando a especulação mercantil, mas inclusive e sobretudo 

no campo religioso. 

Pioneiramente dispunha o Código de Manu, no seu art. 204: ―Quando vários 

homens se reúnem para cooperar, cada um com seu trabalho, em uma mesma 

empresa, tal é a maneira por que deve ser feita a distribuição das partes‖. 

(ALMEIDA, 2012) 

Com o correr do tempo, a organização empresa foi-se desprendendo 
da pessoa do empresário para tomar o caráter de unidade 
econômica da produção, ente organizado para a produção de bens e 
serviços, célula econômica, que pratica a atividade produtiva. 
(KOURY, 1993, p. 21) 
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Desenvolvem-se as principais características da sociedade, como a distinção 

patrimonial e a criação de sociedades de capital, afastando-se da primazia do 

elemento intuitu personae para a pessoa dos sócios que até então era escolhido 

com base nas suas aptidões e características pessoais e/ou familiares e de 

amizade. (SIMAO FILHO, 2012) 

 
 
 

 

2.1.3 Finalidade 

 

 

A Função do instituto pessoa jurídica de limitar os riscos empresariais, através 

de reconhecimento da sua existência como distinta da existência de seus membros, 

que objetiva principalmente estimular o desenvolvimento das atividades econômicas 

e contribuir, assim, para o desenvolvimento social, não é evidentemente ilegítima; 

todavia, a utilização desta situação pode ter, em alguns casos, esse caráter. 

(KOURY, 1993) 

Com efeito, todo instituto jurídico corre o risco de ter sua função desviada, ou 

seja, utilizada contrariamente às suas finalidades. Esse desvio de função consiste na 

falta de correspondência entro o fim perseguido pelas partes e o conteúdo que, 

segundo o ordenamento jurídico, é próprio da forma utilizada. 

A existência de uma sociedade não pode existir para alcançar um escopo 

ilícito e nem servir para burlar as normas e as obrigações que dizem respeito aos 

seus sócios. A utilização do instituto da pessoa jurídica na busca dessas finalidades 

são consideradas contradições aos princípios básicos informadores do ordenamento 

jurídico. 

Segundo Almeida (2008) O sócio solidário ou de responsabilidade ilimitada 

que ingressa em sociedade já constituída, seja em decorrência de aumento de 

capital ou de cessão de quotas, responde subsidiariamente pelas obrigações sociais 

até então contraídas, bem como por aquelas que vierem a ser constituídas. E, muito 

embora vasta corrente defenda ponto de vista contrário, cláusula contratual que 

disponha diversamente não terá valor contra terceiros, só ensejando ação regressiva 

entre cessionário e cedente.  
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Em ocorrendo a falência da sociedade, o seu sócio majoritário, por ser credor 

preferencial, seria pago anteriormente aos quirografários. Aquele que, no insucesso 

do negócio, deveria ser considerado devedor (o empresário individual antigo titular 

do estabelecimento) assume a condição de credor privilegiado, com direto prejuízo 

ao atendimento dos demais. Como se vê destes exemplos, por vezes a autonomia 

patrimonial da sociedade empresária dá margem à realização de fraudes. Para coibi-

las, a doutrina criou, a partir de decisões jurisprudenciais, nos EUA, Inglaterra e 

Alemanha, principalmente, a ―teoria da desconsideração da pessoa jurídica‖, pela 

qual se autoriza o Poder Judiciário a ignorar a autonomia patrimonial da  pessoa 

jurídica, sempre que ela tiver sido utilizada como expediente para a realização de 

fraude. (COELHO, 2012) 

 

Um dos meios mais frequentes utilizados pelo ordenamento jurídico 
para reagir contra o desvio de função desse instituto é exatamente a 
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 
através da qual se supera a forma da pessoa jurídica, 
desvalorizando-se a distinção entre ela e os seus componentes, no 
caso particular, ou seja, sem negar sua personalidade de maneira 
geral. (KOURY, 1993, p. 68) 
 

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, princípio que a distingue de seus 

integrantes como sujeito autônomo de direito e obrigações, pode dar ensejo à 

realização de fraudes. Se uma pessoa física se vincula contratualmente a outra, por 

obrigação de não fazer e, na qualidade de representante legal de sociedade 

empresária, faz exatamente aquilo que se havia comprometido omitir, no rigor do 

princípio da autonomia da pessoa jurídica, não teria havido quebra do contrato. 

Quem fez foi a sociedade, e não a pessoa física que agiu em nome dela. (COELHO, 

2012) 

A ideia de desvio de função está presente também na noção de abuso de 

direito, utilizada por muitos para justificar a necessidade de aplicação da Disregard 

Doctrine. 

Porém, na visão de KOURY (1993) É preciso notar que, em determinadas 

circunstancias, sócios, administradores e gerentes podem responder por dívidas da 

sociedade. ―Essa medida tem caráter excepcional e visa punir aqueles que tenham 

agido com excesso de poderes ou de maneira contraria a lei ou aos estudos.‖ 
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Além de não aplicar-se a atos de má gestão dos administradores e 
não procurar responsabilizar sócios que exerçam suas atividades 
com excesso de poderes e  infração à lei ou ao contrato social a 
Disregard Doctrine não visa igualmente a desconstituição da pessoa 
jurídica, ou melhor a despersonalização. (KOURY, 1993, p. 88). 
 

É dever fundamental dos sócios ou do liquidante saldar o passivo da 

sociedade, na eventualidade de sua dissolução. Na hipótese de o passivo ser 

superior ao ativo (caso típico de insolvência), não lhe restará senão a autofalência 

(art. 105 da Lei Falimentar). 

 

É apropriado deixar claro a distinção entre despersonalização e 

desconsideração da personalidade jurídica. Na despersonalização visa-se anulação 

da personalidade jurídica, fazendo-se desaparecer a mesma por lhe faltarem 

condições de existência, como nos casos de invalidade do contrato social ou de 

dissolução de sociedades. Já na desconsideração o que se pretende é 

desconsiderar a forma da pessoa jurídica, no caso particular, sem negar sua 

personalidade de maneira geral. (KOURY, 1993) 

A desconsideração não se confunde com a responsabilidade dos 

administradores da sociedade, pois não são apenas os sócios que podem praticas 

atos contrários a lei ou abusivos, mas também os diretores e gerentes. 

(GOLÇALVES, 2010) 

 

 

 

2.2 TEORIAS DA PERSONALIDADE JURÍDICA  

 

 

Para Koury (1993 p. 3) no que diz respeito às teorias da desconsideração da 

personalidade jurídica, de acordo com a teoria adotada, varia a concepção acerca 

do tema, ―porém não se deve analisar os elementos e a teorias, e sim o modo e as 

razões que levaram um determinado ordenamento jurídico a atribuir personalidade a 

certas forma de organização coletiva.‖ 

Segundo Gonçalves (2010) diversas teorias tentam explicar a natureza jurídica 

da personalidade jurídica, dentre elas a da ficção, da realidade e a teoria técnica. 
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2.2.1 Teoria ficcionista 

 

 

A teoria da ficção foi propugnada por Savigny, na qual procura distinguir a 

pessoa física da pessoa jurídica que qualificada de ser fictício, provido de uma 

capacidade artificial. Dessa forma, somente pode nascer e viver se houver 

autorização estatal. (GONÇALVES, 2010) 

Para a teoria da ficção apenas o homem é sujeito de direitos, porém, o 

ordenamento jurídico pode estender às pessoas jurídicas, entes fictícios, criações 

artificiais da lei, o exercício de direitos patrimoniais. (GONÇALVES, 2010) 

SIMÃO FILHO (2012) afirma que a teoria da ficção: 

 

A teoria da ficção que até então regia a ideia da assunção de direitos 
e obrigações da pessoa jurídica a partir de seu nascimento passa a 
ser vista de forma mais abrangente e realista, pois não se pode 
deixar de compreender que, se uma sociedade passa a agir e 
interagir com terceiros de forma real e eficaz de tal maneira que influi 
no próprio destino de uma nação, esta e suas condutas sejam 
apenas vistas como ficção jurídica. Trata-se assim de uma visão que 
pode levar a uma teoria/realidade, não mais ficcional, para a 
intelecção da personificação e de seus efeitos. 

 

―Se adotada uma concepção ficcionista para a pessoa jurídica, ou seja, sendo 

decorrente de uma criação de lei, esta lei pode, a qualquer momento suspender 

seus efeitos, desconsiderando-a.‖ (KOURY, 1993 p. 3) 

A aquisição da personalidade jurídica da sociedade decorre de lei que lhe 

confere capacitações e atributos especiais de maneira tal que esta possa equiparar-

se, para certos assuntos e direitos, às pessoas naturais. A teoria da ficção que até 

então regia a ideia da assunção de direitos e obrigações da pessoa jurídica a partir 

de seu nascimento passa a ser vista de forma mais abrangente e realista, pois não 

se pode deixar de compreender que,  se uma sociedade passa a agir e interagir com 

terceiros de forma real e eficaz de tal maneira que influi no próprio destino de uma 

nação, esta e suas condutas sejam apenas vistas como ficção jurídica. Trata-se 

assim de uma visão que pode levar a uma teoria/realidade, não mais ficcional, para 

a intelecção da personificação e de seus efeitos. (SIMÃO FILHO, 2012) 
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2.2.2 Teoria realista 

 

 

Os defensores da teoria realista enfocam a desconsideração como um 

instrumento do Direito positivo para ajustar as construções jurídicas a seus 

referenciais metajurídicos. Segundo alguns outros defensores, esta teoria vai além, 

tomando as pessoas jurídicas como resultantes da análise pelo legislador de 

realidades supra individuais existentes no plano fático e pré normativo, dotadas dos 

requisitos ontológicos necessários à sua qualificação, por analogia, com a pessoa 

humana, afirmam só haver uma verdadeira técnica de desconsideração da 

personalidade jurídica, nos casos de responsabilidade subsidiaria por dívida alheia e 

nunca nos casos de imputação de atos jurídicos e de seus efeitos. (KOURY, 1993) 

Segundo Almeida (2003, p. 180) a pessoa jurídica está longe de ser uma 

ficção legal, uma simulação ou algo imaginário, é uma realidade, não uma realidade 

física, mais uma realidade jurídica, ideal à realidade das instituições jurídicas. 

Portanto no âmbito do direito as pessoas jurídicas são dotadas do mesmo 

subjetivismo outorgado as pessoas físicas. 

Também é conhecida como teoria da personalidade real, defendida por 

Gierke e sustenta que a pessoa jurídica é de natureza ―supra-individual‖ ,e que 

assim como a pessoa individual possui alma na vontade comum, sendo seu corpo 

um organismo associativo. (GONÇALVES, 2010) 

Através da teoria da realidade objetiva, a pessoa jurídica é sujeito de direito 

que possui vontade e interesses próprios diferentes de seus membros. No entanto, 

aponta Maria Helena Diniz (2008, p.232) que a pessoa jurídica não pode ser vista 

como sujeito possuidor de vontade própria, tendo em vista que tal fenômeno volitivo 

é inerente ao homem, recaindo esta segunda teoria em uma ficção. 

 

 

2.2.3 Teoria da realidade técnica 

 

 

A teoria da realidade técnica, tem Hans Kelsen e Francesco Ferrara como 

alguns de seus defensores. Para que se saiba se a pessoa jurídica é um ―centro 

autônomo de imputação de direitos e deveres‖, deve-se verificar se aquela se 
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encontra entre o rol de sujeitos de direito que o legislador assim determinou (SILVA, 

2007). Atualmente, esta corrente é a mais aceita na doutrina. 

A teoria da realidade técnica, na qual se defende que pessoas jurídicas e 

naturais são detentoras de direito, haja vista o ordenamento jurídico as quais estão 

insertas assim determinar. 

 

 

2.3 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA   

 

 

2.3.1 Conceito 

 

 

A disseminação do uso da desconsideração da personalidade jurídica faz com 

que a mesma seja conhecida por diferentes expressões. Fala-se em piercing the 

corporate veil, cracking open the corporate shell, disregard of legal entity e o mais 

comum: Disregard doctrine. 

A disregard doctrine, nada mais é que uma expressão na qual se abrange 

termo da personalidade jurídica e sua desconsideração. 

Segundo Coelho (2012) a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica é uma elaboração doutrinária recente. Pode-se considerar Rolf Sericko seu 

principal sistematizador, na tese de doutorado defendida perante a Universidade de 

Tubigen, em 1953. O resultado da pesquisa conduziu-o à formulação de quatro 

princípios: 

O primeiro principio afirma que ―o juiz, diante de abuso da 
forma da pessoa jurídica, pode, para impedir a realização do ilícito, 
desconsiderar o princípio da separação entre sócio e pessoa 
jurídica‖. Entende Serick por abuso da forma qualquer ato que, por 
meio do instrumento da pessoa jurídica, vise frustrar a aplicação da 
lei ou o cumprimento de obrigação contratual, ou, ainda, prejudicar 
terceiros de modo fraudulento (1955:276). Ressalta, também, que 
não se admite a desconsideração sem a presença desse abuso, 
mesmo que para a proteção da boa-fé. O segundo princípio da teoria 
da desconsideração circunscreve, com mais precisão, as hipóteses 
em que a autonomia deve ser preservada. Afirma que ―não é 
possível desconsiderar a autonomia subjetiva da pessoa jurídica 
apenas porque o objetivo de uma norma ou a causa de um negócio 
não foram atendidos‖. Em outros termos, não basta a simples prova 
da insatisfação de direito de credor da sociedade para justificar a 
desconsideração. De acordo com o terceiro princípio, ―aplicam-se à 
pessoa jurídica as normas sobre capacidade ou valor humano, se 



21 
 

não houver contradição entre os objetivos destas e a função daquela. 
Em tal hipótese, para atendimento dos pressupostos da norma, 
levam-se em conta as pessoas físicas que agiram pela pessoa 
jurídica‖. É este o critério recomendado para resolver questões como 
a nacionalidade ou raça de sociedades empresárias. O derradeiro 
princípio sustenta que, ―se as partes de um negócio jurídico não 
podem ser consideradas um único sujeito apenas em razão da forma 
da pessoa jurídica, cabe desconsiderá-la para aplicação de norma 
cujo pressuposto seja diferenciação real entre aquelas partes‖. Quer 
dizer, se a lei prevê determinada disciplina para os negócios entre 
dois sujeitos distintos, cabe desconsiderar a autonomia da pessoa 
jurídica que o realiza com um de seus membros para afastar essa 
disciplina (1955:275/295). (COELHO, 2012) 

 

A teoria da superação da personalidade jurídica foi construída basicamente 

sobre a ideia da relatividade da pessoa jurídica e da necessidade de esta se 

adequar às normas previstas no ordenamento jurídico no que tange a sua 

exteriorização e funcionamento. Na visão teórica doutrinária a personalidade jurídica 

da sociedade pode ser desconsiderada quando há abuso de gestão, infração do 

contrato, violação da lei, fraude, dolo, confusão patrimonial entre outras situações 

que serão consideradas. (SIMÃO FILHO, 2012) 

A aplicação da citada teoria de caráter desconsideratório não se presta, em 

uma primeira análise, para anular ou invalidar atos praticados pela pessoa jurídica, 

mas sim para tornar ineficaz a personificação, ao contrário do que ocorre nas 

questões que envolvem a revogabilidade e a fraude à execução onde se pretende a 

ineficácia do próprio ato. Todavia, como consequência da aplicação da 

desconsideração se envolverá o questionamento da eficácia da personalidade 

jurídica atribuída a uma sociedade, ignorando-se dita eficácia relativamente a um ato 

específico, a uma série de atos ou a um determinado espaço de tempo (JUSTEN 

FILHO, 1987 APUD SIMÃO FILHO 2012) 

A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; 

pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua 

desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará 

o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada 

indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração. A desconsideração 

da pessoa jurídica não atinge a validade do ato constitutivo, mas a sua eficácia 

episódica. Uma sociedade que tenha a autonomia patrimonial desconsiderada 

continua válida, assim como válidos são todos os demais atos que praticou. 

(COLEHO, 2012) 
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2.4.2 Evolução 

 

 

A partir do sec. XIX, foi-se tornando cada vez maior a preocupação da 

doutrina e da jurisprudência com a utilização da pessoa jurídica para fins diversos 

daqueles tipicamente considerados pelos legisladores, razão pela qual passaram a 

buscar meios idôneos para reprimi-la. (KOURY, 1993) 

Foi no âmbito da common law, principalmente norte americana, que se 

desenvolveu, inicialmente na jurisprudência, a desconsideração da personalidade 

jurídica. 

Com efeito, no ano de 1809, no caso Bank of United States vs. 
Deveaux, o Juiz Marshall, com a intenção de preservar a jurisdição 
das cortes federais sobre as corporations, já que a Constituição 
Federal americana, em seu artigo 3º, seção 2ª, limita tal jurisdição às 
controvérsias entre cidadãos de diferentes estados, conheceu a 
causa. (KOURY, 1993, p. 64)  
 

Tal decisão foi repudiada por toda a doutrina, porém percebe-se já em 1809 

um precedente no qual as cortes levantaram o véu e consideraram as características 

dos sócios individuais. 

O caso mais comum, e que muitos acreditam ser os primeiros registros de 

aplicação transcritos na doutrina de forma quase que unânime da Teoria da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica refere-se ao caso Salomon v. Salomon 

& Co. Ltd., julgado pela House of Lords inglesa, em última instância, no ano de 

1897, ou seja 88 anos após a primeira manifestação judicial. 

Com a perfeita propriedade com que examinou o caso, requer-se vênia para 

reproduzir as palavras de Alexandre Couto e Silva: 

 

Trata-se do caso de um comerciante de couros e calçados, Aaron 
Salomon, que fundou, em 1892, a Salomon & Co. Ltd., tendo como 
sócios fundadores, ele mesmo, sua mulher, sua filha e seus quatro 
filhos. A sociedade foi constituída com 20.007 ações, sendo que a 
mulher e os cinco filhos tornaram-se proprietários de uma ação cada 
um, e as restantes 20.001, foram atribuídas a Aaron Salomon, das 
quais 20.000 foram integralizadas com a transferência, para a 
sociedade, do fundo de comércio que Aaron já possuía, como 
detentor único, a título individual. 
Aparentemente, de acordo com as narrativas dos fatos existentes em 
várias obras que tratam do assunto, o preço da transferência desse 
fundo seria superior ao valor das ações subscritas: pela diferença, 
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Aaron Salomon era ainda credor da Salomon & Co. Ltd., com 
garantia real em seu favor constituída. Com a sociedade, entretanto, 
vindo a entrar em insolvência e a ser dissolvida, estabeleceu-se o 
litígio judicial entre o próprio Aaron Salomon e ela. Tanto a High 
Court quanto, em grau de recurso, a Court of Appeal, deram ganho 
de causa à sociedade, condenando Aaron Salomon a pagar-lhe certa 
soma em dinheiro, ressaltando as decisões de que a sociedade seria 
apenas um outro nome para designar o próprio Aaron Salomon. 
A High Court acreditava ser um estratagema de que Aaron se serviu 
para ter os lucros de uma atividade econômica sem os riscos e a 
responsabilidade pelas dívidas. A sociedade seria um representante 
(agent) de Aaron Salomon e teria direito, como todo representante, a 
obter do representado a soma necessária à satisfação dos direitos 
contraídos no interesse do representado. 
A Court of Appeal, embora preferindo falar em relação fiduciária, de 
trust, e não em agent, chegou ao mesmo resultado. 
Contudo, a House of Lords, reformando as decisões e aferrando-se 
aos princípios ortodoxos em matéria de pessoa jurídica, censurou 
asperamente aquilo que considerou incoerência das decisões 
recorridas. A House of Lords ponderou que, uma vez que se admite 
que a sociedade, por seu liquidante, possa fazer valer determinados 
direitos contra seu sócio principal, está-se, evidentemente, a 
reconhecer sua personalidade jurídica distinta; que a circunstância 
de estarem as poucas ações restantes em mãos de pessoas de sua 
família não tinha por si só o condão de afetar o fato de que a 
sociedade fora validamente constituída, nem o de fazer nascer contra 
a pessoa dos sócios deveres que, de outra forma, inexistiriam; que, 
também, a circunstância de virem as ações a serem transferidas 
durante a vida da sociedade, a uma só pessoa não afeta em nada a 
existência nem a capacidade de uma sociedade cuja personalidade 
jurídica foi reconhecida. 
É importante ressaltar a influência negativa desse caso para o 
desenvolvimentos da Disregard Doctrine na Inglaterra que, desde 
então, vem aplicando rigorosamente os princípios da separação das 
personalidades jurídicas entre sócios e sociedade e da 
responsabilidade patrimonial nele consagrado. Para Verrucoli, a 
jurisprudência inglesa preserva bastante o privilégio da 
personificação das pessoas jurídicas, em que a teoria da 
desconsideração somente é utilizada em casos extremos. 
(ALMEIDA, 2003, P. 193) 

 

 

 

 

2.5 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 

2.5.1 Primeiros registros  
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No Brasil a desconsideração da personalidade jurídica aparece de 1969 com 

o trabalho de RUBENS REQUIÃO que apresentou um estudo seu referente 

Disregard Doctrine e o mesmo passou a ser objeto da apreciação de vários 

doutrinadores, juízes, e tribunais, além de ter sido diretamente consagrada pelo 

legislador em alguns casos. 

Sobre o assunto aponta-se que: 

Esse fascinante tema foi objeto de nosso estudo em ―Abuso 
de direito e fraude através da personalidade jurídica‖ (Rev. Dos 
Tribs., 410/12), que mereceu a atenção da Comissão Revisora do 
Código Civil, presidida pelo Prof. Miguel Reale, inspirando o art. 49 
do Anteprojeto. Apenas o dispositivo aludido pretendia a radical 
medida de dissolução da pessoa jurídica, quando for ela desviada 
dos fins que determinam a sua constituição, enquanto a doutrina 
exposta objetiva somente que o juiz desconsidere episodicamente a 
personalidade jurídica, para coartar a fraude ou abuso do sócio que 
dela se valeu como escudo, sem importar essa medida dissolução da 
entidade. Em face da sugestão nossa, o art. 49 foi modificado, não 
ainda de modo satisfatório. Na esteira dos estudos procedidos desde 
então, várias leis adotaram a Teoria da Superação da Personalidade 
Jurídica.(REQUIÃO, 2003, p. 379) 

 

 

2.5.2 Evolução 

 

 

Fica evidente que foi em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/90) que esse tema se fez presente e expresso em lei, inclusive com uma 

seção exclusiva (seção V) para desenvolvimento e explicação do mesmo. O art. 28 

desta lei destaca: 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica 
da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso 
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração 
também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 

 
A segunda lei que veio tratar da Disregrad foi a Lei Antitruste (Lei 8.884/94) 

que tratava da defesa da concorrência. Lei atualmente revogada pela lei 

12.529/2011. 

O terceiro aparecimento no ordenamento brasileiro se deu na lei de Crimes 

Ambientais (Lei 9.605/98) que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
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derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Em seu Art. 4º a 

referida lei garante que: ―Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que 

sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à 

qualidade do meio ambiente.‖ 

O Código Civil (Lei 10.406/2002) em seu Art. 50 elucida 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. 

Como já destacado a Disregard Doctrine não leva a dissolução da pessoa 

jurídica (despersonalização) e sim a desconsideração da personalidade jurídica em 

casos concretos para responsabilizar as pessoas físicas ou jurídicas que a tenham 

desviado da função que o ordenamento jurídico busca alcançar por seu intermédio. 

(KOURY, 1993) 

Deve-se ressaltar, entretanto, que apesar da disregard doctrine ter sido 

introduzida no Brasil somente na década de 60, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (Decreto-Lei 5.452/43) já previa em seu art. 2° e parágrafo 2° a 

possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, apesar de não se tratar 

de dispositivo específico, tratando-se de dispositivo amplamente abrangente. 

 

 

2.6 TEORIAS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

 

2.6.1 Teoria Maior 

 

A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica é fundamentada 

conforme o art. 50 do código civil: 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 

pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 

decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 

couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas 

relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Nesta teoria para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica 

exige-se prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria 
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subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria 

objetiva da desconsideração). 

Por utiliza-se de parâmetros bem definidos para a desconsideração da 

personalidade jurídica, a aplicação desta teoria garante segurança jurídica aos 

usuários da mesma. 

EMENTA 
Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. 
Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos 
materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa 
jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de 
responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. 
Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores. Art. 28, 5º. 
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem 
econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em 
defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, 
decorrentes de origem comum. 
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico 
brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar 
a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. 
Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a 
demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da 
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial 
(teoria objetiva da desconsideração). 
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso 
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e 
no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da 
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, 
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de 
confusão patrimonial. 
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades 
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com 
a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, 
ainda que estes 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 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.  
(RECURSO ESPECIAL Nº 279.273 - SP (2000/0097184-7) - 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI) 

 

 



27 
 

2.6.2 Teoria Menor 

 

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. 

Apesar de garantir que essa teoria é exclusiva do direito ambiental e do 

consumidor será possível perceber em alguns julgados seguintes que essa 

exclusividade não se aplica, acarretando uma enorme falta de segurança jurídica da 

norma. 

  

 

 

2.7 SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 

Apesar de ter um conteúdo pouco explicitado no ordenamento e não possuir 

uma precisa e completa definição legal a segurança jurídica é princípio 

constitucional, sendo evidente tanto pelo caput do artigo 5º da Constituição Federal, 

como pelo inciso XXXVI do mesmo artigo, assegurando que "a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 

Ressalta-se também que de acordo com o inciso XXXIX – ―não há crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal‖. Trata-se de 

importante exemplo sobre como a segurança jurídica é tratada, em um primeiro 

momento, em âmbito constitucional. 

Tavares, 2009 faz menção a três elementos essenciais da segurança jurídica: a) 

a necessidade de certeza, de conhecimento do Direito vigente e de acesso ao 

conteúdo desse Direito; b) a possibilidade de conhecer, previamente, as 
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consequências pelas atividades e pelos atos adotados; e c) a estabilidade da ordem 

jurídica. 

De forma abrangente, um direito à segurança jurídica poderá compreender: a 

garantia do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada; a segurança contra 

restrições legislativas dos direitos fundamentais e, em particular, contra a 

retroatividade de leis punitivas; o devido processo legal e o juiz natural; a garantia 

contra a incidência do poder reformador da Constituição em cláusulas essenciais; o 

direito contra a violação de direitos; o direito à efetividade dos direitos previstos e 

declarados solenemente; o direito contra medidas de cunho retrocessivo (redução 

ou supressão de posições jurídicas já implementadas); a proibição do retrocesso em 

matéria de implementação de direitos fundamentais; o direito à proteção da 

segurança pessoal, social e coletiva; e, finalmente, o direito à estabilidade máxima 

da ordem jurídica e da ordem constitucional (TAVARES, 2009) 

Para Canotilho (2002), o princípio geral da Segurança Jurídica pode ser definido 

do seguinte modo: 

 
O indivíduo tem como direito poder confiar em que aos seus atos ou 
às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou 
relações jurídicas alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas 
por esses atos jurídicos deixados pelas autoridades com base 
nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos no 
ordenamento jurídico poderes (CANOTILHO, 2002, p. 257). 
 

 

A segurança jurídica está fortemente relacionada ao princípio da legalidade. O 

Estado tem suas ações limitadas pelo que é garantido aos cidadãos pelo Direito. A 

segurança, assim, não consiste apenas em garantir um ambiente sólido para a 

realização de negócios jurídicos ou, de maneira mais abrangente, para as relações 

sociais, mas também envolve a participação estatal na manutenção e renovação 

dessa segurança.  

Pode-se entender a dimensão objetiva como a limitação estatal de agir de 

forma prejudicial aos cidadãos. São, por exemplo, as garantias constitucionais 

expressas no corpo da Carta Magna. As leis não podem ser modificadas 

intempestivamente e desacompanhadas do devido processo legal (COUTO E 

SILVA, 2005). 

Em uma sociedade que as mudanças acontecem em uma velocidade cada 

vez maior cabe ao direito apressar-se para seguir acompanhando a evolução das 
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relações humanas, é com o constante aperfeiçoamento do Direito pode gerar 

insegurança jurídica. O princípio constitucional é baseado na estabilidade, seja 

relacionada à legalidade, seja às expectativas criadas. 

A segurança jurídica é um aspecto material responsável por estruturar o 

direito. Sem ela, o predomínio da lei da força é iminente. A segurança jurídica é, 

doutrinariamente, um princípio essencial à estabilidade e legitimidade do 

ordenamento jurídico. (GUSMÃO, 2008) 
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3 APLICAÇÃO DA DISREGARD DOCTRINE 

 

 

3.1 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

O código de defesa do consumidor em seu art. 28 garante a desconsideração 

da personalidade jurídica quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de 

direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos 

ou contrato social. 

Segundo a teoria maior, adotada pelo art. 50, do CC, para efeito de 

desconsideração, exige-se o requisito específico do abuso caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial. Já a teoria menor, mais fácil de ser aplicada, 

adotada pelo CDC e pela legislação ambiental, não exige a demonstração de tal 

requisito. 

O recurso abaixo concede provimento no que se refere a desconsideração da 

personalidade jurídica no âmbito consumerista:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO – 

ART. 28, § 5º, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo, aplica-

se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5º do art. 

28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa 

jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade 

ou da confusão patrimonial. Verificada a índole consumerista da 

relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e 

razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do 

consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica 

da executada. 

(TJ-MS - AI: 14148712120158120000 MS 1414871-

21.2015.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 

Data de Julgamento: 23/02/2016,  2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 23/02/2016) 

 

 Para provimento do recurso utilizou-se a fundamentação da teoria menor da 

desconsideração da personalidade jurídica, na qual não há necessidade de 
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demonstração dos requisitos de abuso por desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial. 

 Fica evidente que ao utilizar tal teoria, que nenhum critério para 

desconsideração da personalidade jurídica é aplicado, ficando tal instituto a mercê 

dos legisladores para utilizarem como bem entenderem. 

 

 

3.2 DIREITO AMBIENTAL 

 

 

No que se refere ao direito ambiental, adota-se a mesma postura do CDC 

fundamentando-se na teoria menor, no qual não há necessidade de aplicar critério 

algum para desconsideração da personalidade jurídica. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais no recurso abaixo considerou provido o 

mesmo independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, a mera prova de insolvência foi suficiente para ocorrer a 

desconsideração da personalidade jurídica. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA 

MENOR. 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. Precedentes do STJ. Presentes os requisitos, é 

de se acolher eventual requerimento no sentido da desconsideração, 

com o chamamento ao processo do sócio da pessoa jurídica, nos 

termos do art. 77 , III do CPC . Recurso conhecido e provido. 

(TJ-MG - AI 10261110011234001 MG, Relator(a): Albergaria Costa, 

Data do Julgamento:  25/04/2013, 3ª câmara cível, Data de 

Publicação: 10/05/2013) 

 

Sendo assim, há novamente falta de critérios para se utilizar do instituto da 

personalidade jurídica. Observa-se abaixo um recurso desprovido no que diz 

respeito a personalidade jurídica: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

AMBIENTAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
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JURÍDICA - TEORIA MENOR - INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA - 

AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 4º da Lei 

9.605/98, a desconsideração da personalidade jurídica, no Direito 

Ambiental, será possível sempre que a personalidade trouxer 

empecilho aos danos causados ao meio ambiente. Nesse contexto, 

adotou-se, excepcionalmente, a chamada Teoria Menor da 

Desconsideração, para a qual a desconsideração no Direito 

Ambiental prescinde da existência de desvio de finalidade do 

representante ou administrador da sociedade ou de confusão 

patrimonial, bastando a mera prova de insolvência da pessoa jurídica 

para o pagamento de suas obrigações. Não se vislumbrando prova 

da alegada insolvência da empresa agravada, não se mostra 

possível determinar, de plano, a desconsideração da personalidade 

jurídica.  

(TJ-MG - AI 10518100051870001 MG, Relator(a): Sandra Fonseca, 

Data do Julgamento: 18/03/2014, 6ª câmara cível, Data de 

Publicação: 01/04/2014) 

 

Ademais percebe-se que supressão de critérios para a desconsideração da 

personalidade jurídica ainda se mantem mesmo em um recurso desprovido, tendo 

em vista que o mesmo adota a chamada Teoria Menor, e só negou tal recurso em 

vista da ausência de provas em relação a insolvência da empresa. 

 

 

3.3 DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Ficou demonstrado que o direito do trabalho não possui uma norma especifica 

no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, sendo que para tal é 

necessário voltar-se a outras áreas do direito afim de fazer um analogia e assim 

oferecer resposta a qualquer demanda. 

O caso abaixo utilizou-se da Teoria Menor da Desconsideração, teoria esta 

excepcionalmente utilizada no Direito Ambiental e Direito do Consumidos. A teoria 

menor apresenta o entendimento de que basta a insuficiência patrimonial da pessoa 

jurídica para que seja decretada a desconsideração da sua personalidade, vejamos: 

 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO TRABALHISTA CONTRA 

OS BENS PARTICULARES DE SÓCIOS DA EXECUTADA. 

Demonstrado no executivo trabalhista que o reus debendi não 

apresenta força financeira capaz de suportar a execução, é 
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admissível a desconsideração da personalidade jurídica (corrente 

objetiva - aqui adotada) da empresa para que se proceda ao 

redirecionamento da execução contra os bens pessoais dos sócios e 

ex-sócios, de forma a garantir-se a satisfação do 

crédito trabalhista do exequente, por se tratar de verba de natureza 

alimentar, com fulcro no artigo 28, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor), de aplicação subsidiária ao processo do trabalho 

(art. 769 da CLT). Agravo de petição provido. 

(TRT-2  AI 01860004320025020007 SP 

01860004320025020007 A20, Relator(a): Maria Isabel Cueva 

Moraes, Data do Julgamento: 03/03/2015, 4ª Turma, Data de 

Publicação: 13/03/2015) 

 

Novamente a segurança jurídica da desconsideração da personalidade 

jurídica não se mostra presente, eis que sem critérios, e por meio de analogia foi 

possível ocorrer a desconsideração da mesma. 

 

 

3.4 DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento a um agravo no 

qual pleiteava a desconsideração da personalidade jurídica. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FGTS. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIONACIONAL. INAPLICABILIDADE. 

PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AO 

SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

A presunção de dissolução irregular da empresa executada, em face 

do retorno da carta de citação a ela dirigida, após não ter sido 

localizada no endereço indicado no CNPJ como contribuinte, tal qual 

ocorrido na hipótese, não é fato idôneo a legitimar o 

redirecionamento da execução ao sócio, nem mesmo, por si só, 

a desconsideração da personalidade jurídica, eis que 

imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do 

Código Civil. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Não se tratando 

de divida de natureza tributária, são inaplicáveis as disposições 

previstas no Código Tributário Nacional à espécie, razão pela qual 

somente se permitirá a responsabilização pessoal do sócio mediante 

demonstração inequívoca do abuso ou má-gestão, nos termos da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

precedentes jurisprudenciais, o que de fato não se comprova no 

caso. 3. Agravo a que se nega provimento. 
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(TRF-1 - AI 00694853420144010000 0069485-34.2014.4.01.0000, 

Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES 

MARQUES, Data do Julgamento: 14/12/2015, 6ª Turma, Data de 

Publicação: 18/12/2015) 

O caso acima apresentado foi regido pelo art. 50 do código civil no qual foi 

respeitado os requisitos inerentes a desconsideração da personalidade jurídica, este 

é um caso que apresenta segurança jurídica, tendo em vista o respeito à 

personalidade jurídica, assim como a função social da empresa. 

Abaixo mais um caso para análise: 

 

AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À 
EXECUÇÃOFISCAL.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA 
MEDIDA. A personalidade jurídica é criação jurídica que visa a 
permitir o exercício das atividades empresariais, mas seu abuso faz 
remover o véu que aparta os bens da empresa e dos sócios. No caso 
dos autos, o agravante comprovou a relação de parentesco havida 
entre os sócios das duas empresas, bem como a identidade de 
objeto social e endereço, mas não demonstrou o desvio de finalidade 
alegado. Medida extrema de desconsideração da 
personalidade jurídica que não se justifica na espécie. RECURSO 
DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70054120928, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 
Kraemer, Julgado em 16/05/2013) 
 

Fica evidente no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica 

no direito tributário, que em diversos casos estudados, além dos apresentados 

acima, este ramo específico do direito faz uso do art. 50 do código civil na grande 

maioria de suas justificativas, trazendo grande segurança jurídica para as empresas, 

nas quais somente poderão passar por tal processo de desconsideração caso os 

requisitos sejam aplicados. A teoria menor da desconsideração é pouco utilizada no 

direito tributário garantindo a aplicabilidade deste principio essencial do direito que é 

a segurança jurídica. 

 

 

3.5 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA 

 

 

A desconsideração da personalidade jurídica é um termo jurisprudencial e 

extremamente novo no ramo de direito, sua utilização é válida quando há fraude 

inversa, não da sociedade empresarial, mais sim dos sócios, na sua pessoa física, 

buscando esconder bens pessoais por trás da sociedade afim de não serem 
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atingidos. Esses casos podem ocorrer quando por exemplo um marido para não 

perder bens no divorcio passa esses para nome da empresa. 

Por se tratar de um instituto muito novo ainda há poucos julgados neste caso, 

porém faz-se necessário demonstrar como o instituto da personalidade jurídica está 

cada vez mais presente nos tribunais, além de sua forma tradicional. 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA 
ASSECURATÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE 
BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA, 
PELO SÓCIO, DE SEU PATRIMÔNIO PESSOAL APÓS À DATA 
DOS FATOS CRIMINOSOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
POSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO PENAL DA MEDIDA. NÃO 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PERSONALIDADE DA PENA. 1. A 
desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se 
pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para atingir 
o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a 
pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. 2. Na hipótese 
dos autos, o patrimônio da empresa foi formado, após a prática da 
conduta delitiva, pela integralização de cotas ou subscrições de 
ações pelo acusado e sua esposa, ficando evidenciada a intenção de 
ocultação do patrimônio. A situação autoriza a desconsideração 
inversa da personalidade jurídica, viabilizando a constrição dos bens 
pessoais do sócio transferidos à empresa.2. Não há ofensa ao 
princípio da personalidade da pena (artigo 5º , inciso XLV , da 
Constituição Federal ), em virtude do qual somente o condenado 
deverá submeter-se à sanção imposta, não cabendo estendê-la a 
ninguém, haja visto seu caráter personalíssimo, tendo em vista a 
natureza não penal da constrição de bens, uma vez que de caráter 
civil (cautelar), destinada a aparelhar eventual reparação do dano 
(artigo 387 , IV do CPP ), bem como as custas processuais. 

 

No julgado acima fica evidente a tentativa de fraude de forma inversa, os 

sócios tentando esconder seus bens por trás da sociedade empresária, neste caso 

também é válido utilizar-se da desconsideração da personalidade jurídica porém de 

forma inversa, afim de atingir os bens empresariais para que os sócios sejam 

responsabilizados por suas condutas delitivas.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 

As sociedades empresárias somente adquirem personalidade jurídica com o 

registro de seus atos constitutivos no órgão competente.  

Com a aquisição de personalidade jurídica, as sociedades passam a deter 

autonomia patrimonial, ou seja, dispõem de patrimônio próprio, que servirá para 

adimplir as obrigações sociais. Esse patrimônio é distinto dos patrimônios 

particulares de seus sócios. 

Caso provada ocorrência de confusão patrimonial ou fraude, o juiz 

desconsidera a personalidade jurídica da sociedade, a ignora, e determina que seja 

atingido diretamente o patrimônio pessoal dos sócios envolvidos, de forma ilimitada, 

até que sejam adimplidas as obrigações assumidas com terceiros. 

Percebeu-se durante o estudo do presente trabalho que para ocorrer a 

desconsideração da personalidade jurídica os juízes utilizam-se atualmente de duas 

ferramentas, a teoria maior e a teoria menor da desconsideração. 

Analisando os casos de julgados observou-se que apesar das teorias menor e 

maior serem utilizadas como parâmetro, elas ainda não são suficientes para garantir 

segurança jurídica às empresas e seus sócios uma vez que as teorias abrem 

margem para exceção. Além do mais, por se tratar de um instituto relativamente 

novo, a desconsideração da personalidade jurídica ainda não está presente em 

todos os ramos do direito e em todas as leis, sendo assim faz-se necessários que 

ocorra uma analogia com as leis existentes, ficando a critério do julgados utilizar-se 

do parâmetro mais concreto (teoria maior) ou do parâmetro mais subjetivo (teoria 

menor). 

A segurança jurídica está fortemente relacionada ao princípio da legalidade. O 

Estado tem suas ações limitadas pelo que é garantido aos cidadãos pelo Direito. A 

segurança, assim, não consiste apenas em garantir um ambiente sólido para a 

realização de negócios jurídicos ou, de maneira mais abrangente, para as relações 

sociais, mas também envolve a participação estatal na manutenção e renovação 

dessa segurança.  

Ademais, a segurança jurídica no direito como um todo é muito relativa, tudo 

depende do lado que está sendo analisado. Todo direito é colocado em uma balança 

devendo seu resultado trazer o equilíbrio desta. Porém há sempre um ponto de vista 
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pessoal e de cada parte de julgar se aquele resultado foi satisfatório, atingiu seu 

objetivo para si, é neste ponto que se faz necessário deixar claro de qual lado se 

está analisando, afim de demonstrar que a falta de segurança jurídica de uma lado 

forte da relação, pode ser na verdade a segurança jurídica atingida por um lado 

fragilizado. 

Sendo assim, a falta de segurança jurídica discutida incessantemente no 

presente trabalho é uma visão patronal do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica, analisando-se assim, as consequências percebidas pelos 

patrões e empresários.  

Há uma grande divergência entre os julgados conforme estudado no atual 

trabalho, a segurança jurídica, instituto que regula as relações sociais e deveria 

garantir seguridade aos cidadãos na maioria das vezes não se mostra presente. 

Os casos julgados se mostram discrepantes, analisados a mercê do julgador, 

sendo assim a baixa segurança jurídica do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica gera instabilidade processual, sendo que casos idênticos 

podem vir a ter decisões totalmente contrarias, suscitando nos usuários do direito 

temor devido a essa volubilidade. 
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