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RESUMO 

 

MARTINS, Guilherme Rossini. A desconsideração da personalidade jurídica e seus 
aspectos processuais. 2019. 177f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Essa dissertação visa a desenvolver o tema da desconsideração da personalidade jurídica, 
com enfoque em sua influência diante dos diversos institutos processuais. Vive-se um 
momento de necessidade de nova delimitação dos aspectos processuais da desconsideração 
de personalidade jurídica. Isso porque, diferentemente do Código de Processo Civil de 1973, 
o Código de Processo Civil de 2015 (L. 13.105/2015) inovou ao prever o “incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica”, instituto destinado a regulamentar 
processualmente a desconsideração episódica da personalidade jurídica. A opção do 
legislador em instituir um específico procedimento revela nítida preocupação em se 
observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa ao citado no incidente, além de, 
em última análise, caminhar ao encontro dos reclamos de eficiência e economia processuais. 
Assim, analisar-se-á as alterações empreendidas pelo novo diploma processual brasileiro, 
sem olvidar para as discussões doutrinárias travadas sob a égide do Código revogado. 
Apenas mediante análise dessas discussões será possível analisar se o Código, de fato, 
atendeu aos propósitos a que se propôs. Com efeito, buscar-se-á tratar exaustivamente o 
instituto sob o prisma eminentemente processual, ainda que, inicialmente, algumas 
considerações acerca do direito material se revelem necessárias.  

 

Palavras-chave: Desconsideração da personalidade jurídica – incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica – aspectos processuais da desconsideração da 
personalidade jurídica 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

MARTINS, Guilherme Rossini. Disregard of legal entity and its procedural aspects. 2019. 
177p. Thesis (Master in Law) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

 

This thesis aims to develop the topic of disregard of the legal entity, focusing on its influence 
before the various procedural institutes. There is a moment of need for a new delimitation of 
the procedural aspects of disregard doctrine. This is because, unlike the Code of Civil 
Procedure of 1973, the Code of Civil Procedure of 2015 (L. 13.105 / 2015) innovated in 
predicting the "incident of disregard of legal entity", an institute designed to regulate 
procedurally the disregard of legal entity. The legislator's choice to create a specific 
procedure reveals a concern to ensure the adversarial principle and the legal defense to the 
defendant in the incident, in addition to, ultimately, to assure the demands of procedural 
efficiency and economy. Thus, the changes undertaken by the new Brazilian procedural law 
will be analyzed, considering the doctrinal discussions under the old Code. Analyzing these 
discussions it will be possible to conclude whether the new Code, in fact, served the purposes 
for which it was proposed. In fact, it will be studied procedural aspects, even though, 
initially, some considerations about theory of disregard of legal entity may prove necessary. 

 

Keywords: Disregard of legal entity - incident of disregard of legal entity - procedural 
aspects of disregard of legal entity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o tema da desconsideração da 

personalidade jurídica, com enfoque em sua influência diante dos diversos institutos 

processuais.  

Vive-se um momento de necessidade de nova delimitação dos aspectos processuais 

da desconsideração de personalidade jurídica, sobretudo à luz das inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil de 2015.  

A opção do legislador processual em instituir um regramento específico a respeito da 

matéria revela nítida preocupação em se observarem os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, além de, em última análise, caminhar ao encontro dos reclamos de eficiência 

e economia processuais. Assim, analisar-se-á as alterações empreendidas pelo novo diploma 

processual brasileiro, fazendo uso das discussões doutrinárias travadas sob a égide do 

Código revogado, no que for cabível para tratamento da matéria hodiernamente.  

Mediante análise dessas discussões será possível analisar se o Código, de fato, 

atendeu aos propósitos a que se propôs. Com efeito, buscar-se-á tratar exaustivamente o 

instituto sob o prisma eminentemente processual, ainda que, inicialmente, algumas 

considerações acerca do direito material se revelem necessárias. 

Nesse sentido, a primeira parte se preocupará em analisar a responsabilidade 

patrimonial, tema caro ao estudo da desconsideração da personalidade jurídica. Mostra-se 

elementar, portanto, conceituar a responsabilidade patrimonial, oferecendo contornos a 

respeito de sua natureza jurídica e de seu campo de atuação. 

Num segundo momento, na segunda parte do trabalho, as discussões acerca da 

responsabilidade patrimonial darão lugar ao debate sobre a crise da limitação de 

responsabilidade patrimonial, à luz da crise da função da personalidade jurídica.  

Dando sequência ao tema proposto para o trabalho, a segunda parte tratará da 

desconsideração da personalidade jurídica, caminhando desde o seu surgimento 

jurisprudencial no direito estrangeiro aos contornos normativos brasileiros hodiernos. Ao 

final da segunda parte, restará que a desconsideração da personalidade jurídica não ganhava 

contornos processuais claros na legislação brasileira, o que, em regra, resultava em crise de 

contraditório.  
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Por fim, na terceira parte do presente trabalho, serão analisados detidamente os 

aspectos processuais e procedimentais envolvendo a desconsideração da personalidade 

jurídica, com esteio nas inovações empreendidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Ao 

final do trabalho, concluir-se-á que o novo diploma processual representou novidade 

vindoura para atingimento dos primados do contraditório e ampla defesa no que atine à 

desconsideração da personalidade jurídica, em que pese à existência de alguns problemas de 

regulamentação procedimental. 
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19. CONCLUSÕES 

 

Diante de tudo o que foi exposto, é momento de concluir o trabalho a partir das 

considerações empreendidas anteriormente.  

A existência da pessoa jurídica decorre da complexidade da vida em sociedade, que, 

diante da necessidade de envidar esforços para consecução de objetivos comuns ou de 

interesse social, sugere ao direito equiparar à própria pessoa humana certos agrupamentos 

de indivíduos e certas destinações patrimoniais, atribuindo-lhes personalidade e capacidade 

para agir. Com isso, estabelece-se um centro de interesses autônomo e distinto dos membros 

que a compõem, considerados individualmente em seus interesses, chegando, em alguns 

casos, à limitação de responsabilidade patrimonial.  

Se por um lado a separação de patrimônios e a limitação de responsabilidade 

incentivaram a captação de capitais, externalizando grande parte dos custos dos 

empreendimentos decorrentes dos riscos da atividade empresarial, a fraude, enquanto 

elemento intrínseco à convivência humana, passou a ser observada na utilização desses 

institutos. Modernamente, diante da complexidade das relações sociais (v.g., sociedade de 

consumo, coligação de sociedades mercantis, controle individual de grupos econômicos 

etc.), tem-se percebido que a distinção patrimonial entre sociedade e integrantes, em vez de 

consagrar regras de justiça social, tem servido de escudo para a prática de atos ilícitos e 

comportamentos fraudulentos.  

Daí porque se fala em crise do sistema e da função da pessoa jurídica. O tema da 

desconsideração da personalidade jurídica se insere nesse contexto. Primariamente, coube 

aos Tribunais oferecer o embrião da teoria da desconsideração, sendo certo que as tentativas 

de sistematização doutrinária de uma teoria logicamente orientada a essa finalidade surgiram 

apenas num segundo momento e, ainda assim, de forma confusa e desordenada.  

Em última análise, a desconsideração da personalidade jurídica resulta da 

necessidade de elaborar uma teoria que seja capaz de combater o abuso da personalidade, a 

fraude e o mau uso da pessoa jurídica enquanto ente autônomo de interesses em relação a 

seus sócios. É preciso registrar, todavia, que a teoria não visa a extinguir a pessoa jurídica e 

nem mesmo a anular seus atos constitutivos. Visa apenas a declarar a ineficácia episódica da 

separação patrimonial, como forma de alcançar aqueles que abusaram do direito da 
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personalidade da pessoa jurídica (mormente o princípio da separação patrimonial daí 

decorrente), ou dele fizeram mau uso.  

Nesse contexto, diversas teorias tentaram oferecer uma delimitação adequada à 

desconsideração sob a óptica do direito material. A existência de uma panaceia doutrinária 

contribuiu para produzir resultados deficitários em termos processuais. É certo, no entanto, 

que o elemento característico do método de desconsideração da personalidade jurídica está 

em buscar o fundamento na atividade societária e não em um determinado ato.  

Diante da necessidade de análise dos pressupostos da desconsideração em cada caso 

- mormente se considerarmos os diversos tipos de teorias que tentam delinear as hipóteses 

de desconsideração, bem como as diversas leis esparsas que regulamentam os pressupostos 

de aplicação do instituto -, decorre a obrigatoriedade de que exista um procedimento 

específico, com garantia de contraditório e ampla defesa, a fim de que a desconsideração 

seja realizada sem maiores ofensas à personalidade jurídica e à autonomia patrimonial. 

Em regra, a desconsideração sob a óptica do direito processual se insere como tema 

a ser tratado no âmbito da responsabilidade patrimonial. Daí porque se realizou estudo 

dogmático da responsabilidade patrimonial, que se insere no contexto da aplicação da 

vontade sancionatória estatal sobre o patrimônio do sujeito, dependendo, para tanto, da 

observância de determinados pressupostos, mormente a necessidade de observância do 

primado do devido processo legal. Nesse diapasão, faz-se imperiosa a existência de processo 

executivo, embasado em título executivo. Apenas a partir de então as medidas executórias 

poderão ser impostas, fazendo com que haja devida atuação do direito substancial. 

Para fins classificatórios, também se dividiu a responsabilidade patrimonial em 

responsabilidade primária e secundária, a partir da divisão existente ou não entre as figuras 

do devedor/obrigado e do responsável, devendo-se sempre olhar a questão sob o prisma dos 

sujeitos passivos que figuram no título executivo. Na responsabilidade primária, as figuras 

do devedor/obrigado e responsável se mostram coincidentes. De outra parte, na 

responsabilidade secundária, as figuras se mostram divorciadas. 

Foi visto que essa discussão é importante, porque a depender do modo como a 

desconsideração é conceituada, alguns autores defendem que haverá alteração quanto ao 

regime jurídico aplicável, notadamente no que atine à aplicação do regime da 

subsidiariedade por ocasião da responsabilização. Todavia, discordou-se desse 

entendimento. 
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Conclui-se que a responsabilidade do terceiro na desconsideração será subsidiária, 

independentemente de figurar no título executivo (responsabilidade primária) ou de ser 

demandado apenas no cumprimento de sentença ou processo de execução via incidente 

(responsabilidade secundária). A diferença de regime jurídico aplicável num caso ou noutro 

diz respeito tão só e unicamente à necessidade de instauração de incidente durante o 

cumprimento de sentença ou processo executivo, não havendo qualquer influência quanto às 

discussões que envolvem benefício de ordem, uma vez que este sempre se encontrará 

presente, vez que inexiste norma expressa autorizativa de solidariedade passiva na hipótese.  

De todo modo, convém ressaltar que a técnica processual adotada pelo Código de 

Processo Civil de 2015 para decretação da desconsideração da personalidade jurídica não só 

logrou por conferir maior previsibilidade e segurança jurídica por ocasião da aplicação do 

instituto - uma vez que estipulou uma série de regras procedimentais -, mas também 

estabeleceu a necessidade de observância dos primados do contraditório e da ampla defesa 

(corolários do due process of law).  

Anteriormente à vigência do Código de Processo Civil de 2015, a doutrina processual 

tinha dificuldade em definir o modo como a desconsideração poderia ser decretada. Para 

uma primeira vertente, haveria necessidade de processo autônomo de conhecimento para 

promover a desconsideração da personalidade jurídica. De outra parte, para uma segunda 

vertente, a desconsideração poderia ser decretada incidentalmente, no bojo do processo 

executivo. Por fim, para uma terceira vertente, a desconsideração poderia ser decretada 

incidentalmente na execução ou mediante demanda autônoma, a depender do caso concreto 

trazido a juízo. Também havia discussão acerca da necessidade ou não de citação prévia do 

terceiro desconsiderando, anteriormente à decretação da desconsideração.  

Nesse ponto, em boa hora vieram as inovações trazidas pelo diploma processual civil 

de 2015, que passou a disciplinar em seus arts. 133 a 137 o intitulado “incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica”, inserindo-o como uma das modalidades de 

intervenção de terceiros, sendo certo que este poderá ser instaurado não apenas nos processos 

em que se deduz tutela condenatória-executiva, mas também nos quais se buscam tutelas 

constitutivas (constituição, modificação ou extinção de relação jurídica) ou mesmo nas 

situações em que se busca tutela de mera certeza jurídica, como nas tutelas declaratórias. 

Nesse mister, o objetivo do Código de Processo Civil de 2015 é hialino: estabelecer 

balizas procedimentais para que a personalidade jurídica possa ser afastada mediante adoção 
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de previsibilidade normativa e segurança jurídica. E, principalmente, garantir a observância 

dos primados do contraditório e da ampla defesa, a fim de que não haja violação do due 

process of law, por ocasião da decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 

Todavia, não se pode deixar de olvidar que, em que pese à instituição do Código de 

Processo Civil de 2015 de um incidente específico para decretação da desconsideração da 

personalidade jurídica, em algumas hipóteses, ainda remanesce a possibilidade de decretação 

em processo de conhecimento autônomo, independentemente da instauração do incidente de 

desconsideração. Nesse sentido, dispõe o §2° do art. 134 do Código de Processo Civil de 

2015 que o incidente poderá ser dispensado quando a desconsideração for requerida na 

inicial do processo de conhecimento. No mesmo sentido, o ordenamento jurídico também 

prevê determinadas hipóteses em que a desconsideração da personalidade jurídica encontra 

a via do processo autônomo como meio adequado, ou mais viável, diante das 

particularidades inerentes ao direito material envolvido.  

O incidente de desconsideração é estruturalmente autônomo em relação ao 

procedimento principal originário, constituindo-se em plexo concatenado de atos que se 

desenvolve independentemente do procedimento originário, ainda que produza 

consequências jurídicas sobre este. Outrossim, o incidente se encontra vinculado 

funcionalmente ao processo originário, sendo dele pendente.  

Por todo o exposto, reconhece-se o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica como processo incidental, vez que provoca alteração do objeto litigioso (meritum 

causae), mediante inserção de nova pretensão processual (seja fundada em dívida ou 

responsabilidade), imanado por nova causa de pedir (fundamentos para decretação da 

disregard).  

Diante dessa natureza jurídica, as consequências processuais serão distintas se a 

desconsideração for pleiteada em processo autônomo ou em processo incidental, podendo 

haver distinções quanto a competência, hipóteses de intervenção de terceiros, recursos 

cabíveis, necessidade ou não de fixação do valor da causa, recolhimento de custas, 

honorários advocatícios etc.  

Certo é que o Código de Processo Civil de 2015 passa uma mensagem: para haver a 

ineficácia episódica da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial dela decorrente, 

será necessária a instauração de um processo devidamente orientado a consolidar os valores 

constitucionais de ampla defesa e contraditório. Apenas dessa forma restará superado o 
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cenário anterior da promulgação do diploma processual civil de 2015, que contemplava a 

possibilidade de extensão de responsabilidade patrimonial sem prévia manifestação, com 

inversão ou, até mesmo, negação dos primados do contraditório e da ampla defesa.  
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