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RESUMO 

 

Essa dissertação de mestrado relata as formas de extinção do vínculo afetivo entre o 

casal. Trata da partilha de bens na dissolução do vínculo e os vícios que lhe podem acometer, 

tanto do ponto de vista consensual quanto litigioso. Especifica as formas de remediar 

eventual prejuízo sofrido em virtude de vícios e fraudes à meação. Aborda o conceito de 

quota social, capital social e patrimônio social. Comenta as formas de determinação e 

liquidação das quotas sociais. Analisa a ação de dissolução parcial de sociedade e formas de 

apuração de haveres. Finalmente, elenca algumas formas usuais de se fraudar a meação, 

principalmente, com o uso das prerrogativas da pessoa jurídica e analisa a teoria da 

desconsideração inversa da personalidade jurídica aplicada no direito de família. 
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ABSTRACT 

 

This study reports the forms of termination of the marriage and consensual marriage 

between the couple. Treats about the equitable division of community property, whether 

consensual or non-consensual, referring to possible consensual vices or other frauds that can 

affect it. Specifies the remedies set forth in the law to avoid to suffer losses and damages or 

recover them in case of occurrence of such vices or frauds. Refers to the definition of the 

concept of corporate shares, legal capital and its relation to the corporates’ properties. 

Comments differents forms to evaluate the corporate shares and the procedure involving the 

dissolution of the enterprise or closed corporation lawsuit. Finally, lists usual acts practiced 

to hide marital assets or anyway fraud the equitable division related to the community 

property, mainly, with simulated transactions involving companies and corporations and 

analysis the disregard of corporate entity or piercing the corporate veil doctrines, in its 

reverse form (“reverse piercing”) as a remedy against such acts of fraud before the family 

law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho busca analisar a ruptura da relação afetiva e suas consequências 

patrimoniais, debruçando-se sobre a partilha, especialmente quando há divisão de quotas 

sociais, bem como sobre o uso ilícito da pessoa jurídica para fraudar a meação.  

 Inicialmente, serão analisadas as formas de ruptura da relação afetiva. De um lado, 

abordar-se-á a separação e o divórcio, efetuando-se um escorço histórico a respeito, 

contemplando, inclusive, a indissolubilidade do casamento. Tratar-se-á da separação como 

alternativa à indissolubilidade do casamento, como forma de dissolver a sociedade sem 

extinguir o vínculo. E, ao fim, o divórcio.  

 A evolução do regime legal brasileiro antidivorcista para um regime divorcista, 

especialmente após Emenda Constitucional nº 66/2010 também será tratado, ainda que 

lateralmente, no presente trabalho.  

 De outro lado, referir-se-á também à dissolução da união estável. Nesse trabalho, 

evitou-se aprofundar muito questões tais como a evolução do instituto e seu reconhecimento 

como entidade familiar, salvo as implicações do ponto de vista patrimonial, quando do final 

da relação de convivência.  

 Nesse sentido, restará claro que o reconhecimento ao direito da partilha no término 

da união estável adveio, primeiramente, por força de construção jurisprudencial. A Súmula 

nº 380 do Supremo Tribunal Federal, editada no ano de 1964, confirma tal hipótese. Os 

conviventes ainda não eram vistos como parte de uma entidade familiar. A ação de 

dissolução de sociedade de fato tramitava perante as Varas Cíveis e não Vara de Família. 

Diferentemente do casamento, a partilha dos bens era feita segundo a contribuição de cada 

casal ao patrimônio erigido, vindo a ser apenas posteriormente positivada a partilha 

igualitária. 

 Esclarecidas as nuances da ruptura do vínculo afetivo, passar-se-á ao item seguinte: 

a partilha dos bens, especialmente quando parte dos bens comuns são quotas sociais. Visou-

se, primeiro, a explicar a partilha para, apenas então, no Capítulo 2, referir-se à divisão das 

quotas sociais entre os consortes, quando estas compuserem os bens comuns.  

 Nesse sentido, será abordado o procedimento para a partilha, judicial ou extrajudicial, 

bem assim os vícios que a podem acometer, quer seja quando consensual – via vícios de 
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consentimento – quer seja litigiosa. Ao referir aos vícios de consentimento, busca-se 

esclarecer que tais vícios na partilha podem ocorrer tanto para prejudicar o meeiro, quanto 

para prejudicar terceiros, quando em caso de fraude contra credores.  

 Ao fim do Capítulo 1, será estudado o regime de tributação da partilha: a eventual 

incidência na partilha do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD ou 

do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, e o regime de tributação de ganhos 

de capital, em se tratando de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF são algumas questões 

que se pretendeu abordar e esclarecer.  

 No Capítulo 2, a quota social será objeto central: a definição de seu conceito, sua 

relação com o capital social e com o patrimônio social. Explicitado isso, aprofundar-se-á 

sobre a denominada determinação da quota social, isto é, a apuração de quanto representa a 

participação societária do sócio, no caso, cônjuge ou companheiro, na sociedade, para fins 

de pagamento de seus haveres ao meeiro.  

 Essa abordagem demonstra-se importante para o trabalho, pois, como será exposto 

ainda no Capítulo 2, o meeiro apenas passa a ser sócio dos sócios do consorte no caso de 

anuência destes (ou não oposição no caso das sociedades limitadas), sustentando, do 

contrário, uma posição de sub-sócio com o seu ex-consorte.   

 Como será demonstrado, isso significa dizer que o sub-sócio não exerce nenhum 

direito político diretamente na sociedade, detendo direito tão somente ao recebimento da 

distribuição regular de dividendos até a liquidação da sociedade. Nesse quadrante, tratar-se-

á da evolução jurisprudencial, agora positivada no Código de Processo Civil de 2015, acerca 

da legitimidade de ajuizamento, pelo cônjuge ou companheiro, de ação de dissolução parcial 

de sociedade, visando ao recebimento dos haveres que lhe são devidos. 

 Sobre esse aspecto, pretende-se demonstrar que, decerto, a opção construída na 

jurisprudência e ora erigida a dispositivo legal de forma a possibilitar a dissolução parcial 

da sociedade requerida pelo ex-consorte, evita situação desgastante de manutenção de seu 

vínculo com a sociedade.  

 Também será objeto de estudo o contraponto defendido pelos opositores a essa 

prerrogativa do meeiro, qual seja a oneração excessiva do patrimônio social da sociedade, 

que deverá pagar-lhe os haveres como se fosse a um sócio, ainda que pelo valor relativo à 

meação, muitas vezes sem respaldo em um fluxo de caixa suficiente para tal pagamento.  

Nesse ponto, abordar-se-á a necessidade de que as formas de apuração de haveres e 
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pagamento estejam bem delineadas no contrato social da sociedade, a fim de se evitar 

situações passíveis de inviabilizar e/ou comprometer a continuidade da empresa. 

 Ainda com relação à ação de dissolução parcial, analisar-se-á o novo regime 

processual, segundo o Código de Processo Civil de 2015, ainda que sem muitos elementos 

doutrinários e jurisprudenciais, dada sua recém promulgação. Ao fim, abordar-se-á o 

tratamento fiscal ao pagamento dos haveres. Tais questões e ainda outras serão abordadas 

no Capítulo 2. 

 Finalmente, no Capítulo 3, serão tratadas especificamente algumas das possíveis 

formas de se fraudar a meação, especialmente mediante o uso da pessoa jurídica. Ressalva-

se, porém, desde já, que esgotar tal matéria, descrevendo-se, uma a uma, todas as formas 

possíveis de fraude, é tarefa impossível. Como veremos, o ser humano é dotado de tamanha 

criatividade e astúcia, que é capaz de elaborar, continuamente, novos estratagemas como 

forma de fraudar o direito do meeiro. 

 Sob esse cenário, demonstrar-se-á, também, que as operações fraudulentas, 

normalmente, contam com o apoio de pessoas interpostas, denominadas popularmente como 

“laranjas”, as quais viabilizam a execução de tais fraudes. 

 Ao cabo do Capítulo 3, será objeto de análise a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, na sua forma inversa, como instrumento hábil a remediar tais atos 

fraudulentos, que via de regra se apoiam na distinção e autonomia do patrimônio da 

sociedade de seus sócios, como forma de burlar a meação.  

Para tanto, iniciou-se uma abordagem acerca do instituto, originariamente, 

relativamente à desconsideração da personalidade jurídica, mencionando julgados em outros 

locais do mundo além do Brasil, para então, posteriormente, abordar a sua forma inversa. 

Também se referir-se-á ao incidente previsto no Código de Processo Civil de 2015 

acerca da efetivação da desconsideração da personalidade jurídica, considerando-se que, 

pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, previu-se em lei o procedimento do 

ponto de vista formal para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

 Assim, convida-se o leitor a explorar os assuntos em testilha nas páginas seguintes. 

 

  



131 

 

CONCLUSÃO 

 

 À guisa de conclusão, em meio ao desenvolvimento do presente trabalho, 

demonstrou-se que a separação, divórcio e dissolução de união estável vem ocorrendo de 

maneira crescente, comprovado, inclusive, estatisticamente (cf. Capítulo 1), de modo que o 

estudo e desenvolvimento de temas acerca de suas características, nuances e implicações 

patrimoniais demonstra-se, a cada dia, mais importante. 

 Dentro desse cenário, inclui-se a temática central desse trabalho: a partilha das quotas 

sociais quando da dissolução do vínculo afetivo e o uso da pessoa jurídica para fraudar a 

meação. 

 A despeito da especificidade do tema, a casuística demonstra que tanto a partilha das 

quotas sociais quanto a fraude à meação são bastante comuns na vivência forense.  

 O tema abordado, ainda, revelou-se ser interdisciplinar, demandando o 

aprofundamento de matérias envolvendo áreas distintas do direito, tal como o Direito de 

Família (separação, divórcio e dissolução da união estável e a partilha), Empresarial  (tipos 

societários, quotas sociais e correspondente determinação e liquidação em dissolução parcial 

da sociedade), Civil (fraude e vícios de consentimento na partilha), Processual Civil 

(dissolução parcial da sociedade e incidente de desconsideração da personalidade jurídica) e 

Tributário (tributação na partilha e na apuração e pagamento dos haveres na dissolução 

parcial da sociedade).  

 Do ponto de vista do Direito de Família, ocupou-se no Capítulo 1 do 

desenvolvimento do tema dissolução da sociedade e vínculo afetivo. Em meio ao estudo e 

abordagem do item acerca da partilha de bens e eventuais fraudes em prejuízo ao meeiro 

e/ou a terceiros, observou-se que a união estável constitui instituto o qual, pelas suas 

características, permite, de forma mais ampla, a perpetração de fraudes, em ambas as 

hipóteses, quer contra o meeiro, quer contra terceiros.  

 Com relação ao meeiro, há uma facilidade a praticar atos fraudulentos à meação, pois 

prerrogativas exigidas do cônjuge para evitar dilapidação de patrimônio, tal como a outorga 

conjugal, no caso de imóveis ou para vendas de ascendentes a descendentes, podem 

facilmente ser esquivadas, uma vez que a união estável é situação de fato, podendo existir 

sem qualquer registro perante o Registro de Pessoas Naturais a comprová-la. Em 
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sendo assim, o meeiro, em união estável, fica carente do uso de tal prerrogativa, para evitar 

alienação de bens. 

 Também é possível, por meio da união estável, prejudicar o antigo cônjuge do 

companheiro, declarando-se a existência de uma união estável em período superior à 

existente, como forma de aumentar a porção da meação devida ao(à) atual companheiro(a) 

em detrimento da porção de patrimônio devida ao antigo cônjuge, por força da meação. 

 Da mesma forma, com relação a terceiros observa-se que os danos podem ser muito 

maiores, se companheiros resolverem praticar atos fraudulentos.  

 As formas de se fraudar são inúmeras, tais como: (i) aquisição de bens em nome do 

companheiro, mantendo a união estável sem qualquer formalização, a fim de que os credores 

não encontrem bens suficientes para pagamento das dívidas; (ii) aumentar o período de 

convivência entre os companheiros, como forma de diminuir o patrimônio do companheiro 

endividado, aumentando-se a porção do patrimônio devida pela meação ao consorte, de 

modo a transferir bens por força de partilha, em eventual simulação de uma dissolução de 

união estável, a fim de prejudicar credores, eventuais demais herdeiros etc..  

 Com relação à forma de se remediar tais atos fraudulentos, em meio às pesquisas 

realizadas, não se identificou trabalhos que abordassem de forma direta e satisfatória o iter 

entre o reconhecimento da fraude, retorno ao status quo do bem fraudulentamente desviado 

e a partilha do patrimônio entre o casal. Explica-se. 

 Em casos comuns tal como o de ocultação de patrimônio por um dos cônjuges, 

há corrente doutrinária, acompanhada pela jurisprudência, segundo a qual seria 

suficiente mero pedido de sobrepartilha.  

 A situação se agrava, no entanto, quando necessário anular atos pretéritos para, 

a partir daí, partilhar-se o patrimônio devido ao cônjuge ou companheiro prejudicado.  

 Na jurisprudência encontrou-se ações ajuizadas contra o cônjuge fraudador e 

eventual terceiro que tenha participado no ato fraudulento, com pedido de indenização pela 

fraude perpetrada, como alternativa ao retorno do status quo ante do bem fraudulentamente 

desviado, que deveria compor os bens comuns para eventual sobrepartilha.  

 Ocorre que em casos que é necessário o retorno ao status quo ante do bem 

fraudulentamente desviado, em virtude da ausência de patrimônio do consorte fraudador 

para pagar a indenização, há um hiato sobre o procedimento a ser adotado, do ponto de vista 
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da efetividade do processo. Demonstrar-se-ia nada razoável ter o consorte prejudicado que 

ajuizar uma demanda para pedir a anulação de um negócio jurídico para, depois de transitada 

em julgado, partilhar-se, por meio de pedido de sobrepartilha. 

 Em meio à pesquisa, também não se identificou no acervo consultado obras que 

abordassem de forma mais aprofundada o ajuizamento da ação rescisória, especificamente 

para quando apurada fraude à meação, em caso de partilha de bens litigiosa. 

 Com relação à partilha de quotas sociais, ela, por si só, já é matéria bastante densa, 

principalmente quando se envolve a sua evolução do ponto de vista societário quanto: (i) a 

proteção da sociedade quanto ao ingresso de qualquer outro sócio (no caso, seria o meeiro), 

sem consentimento ou mediante oposição dos demais, consagrando-se o princípio “socci mei 

socius meus socius non est”395; (ii) expressa vedação legal ao meeiro efetivar o pedido de 

liquidação da quota social, como forma de preservar o patrimônio da sociedade, conferindo-

lhe tão só o direito ao recebimento da distribuição periódica dos dividendos, de forma 

proporcional a sua participação, e aos haveres quando da liquidação da sociedade. 

 Interessante é observar o embate existente entre direito à preservação do patrimônio 

da sociedade e direito do meeiro a receber os haveres representativos de sua participação 

social. Nesse sentido, a jurisprudência construiu o entendimento segundo o qual seria 

admitido ao ex-cônjuge ou ex-companheiro a legitimidade ao pedido de dissolução parcial 

da sociedade, de modo que a própria sociedade a que cujas quotas sociais foram partilhadas, 

efetuasse o pagamento dos haveres correspondente ao meeiro, uma vez apurado em processo 

judicial. Essa possibilidade, recentemente, foi prevista em lei, por meio do Código de 

Processo Civil de 2015, segundo já abordado no Capítulo 2. 

 Fato é que os Tribunais construíram entendimento segundo o qual seria bastante 

danoso ao meeiro a manutenção de seu vínculo com a sociedade sem qualquer previsão ou 

estimativa de quando receberia seus haveres, detendo direito tão somente a distribuição 

periódica dos lucros. 

 Ocorre, no entanto, que ainda está vigente o artigo 1.027 do Código Civil de 2002, 

que estabelece a vedação expressa quanto ao pedido de liquidação e recebimento dos haveres 

do meeiro, por força de dissolução de vínculo afetivo. Não houve qualquer revogação 

expressa desse dispositivo legal. 

                                                      
395Tradução livre: “o sócio do meu sócio não é meu sócio”. 
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 Acredita-se que tal antinomia (= artigo 1.027 do Código Civil de 2002 x artigo 600, 

parágrafo único, Código de Processo Civil de 2015) pouco prejudicará o direito do meeiro a 

pleitear a dissolução e apuração de haveres, visto que tal já ocorria por meio de construção 

jurisprudencial, mediante entendimento inclusive do Superior Tribunal de Justiça, ainda que 

houvesse decisões na jurisprudência contrárias à legitimidade do ex-cônjuge ou ex-

companheiro a ajuizar a ação de dissolução parcial. Não se encontrou em meio à pesquisa 

nenhuma referência a implicações quanto a tal contradição no ordenamento jurídico 

brasileiro, sobretudo – acredita-se – em razão da recente inovação legislativa pelo Código 

de Processo Civil de 2015. Não foi objeto central desse trabalho uma confrontação entre os 

2 (dois) dispositivos legais, ficando apenas a ressalva quanto tal aparente inconsistência no 

sistema ante a vigência de ambos. 

 No Capítulo 2, fez-se extensa explicação do procedimento por meio do qual apura-

se os haveres devidos por força da liquidação da quota social, quer seja por meio de 

dissolução parcial, a ser pago pela sociedade a qual o consorte detém participação, quer na 

ação de separação, divórcio ou dissolução da união estável, diretamente pelo meeiro. 

 Abordou-se, ainda, importante questão acerca do dissenso jurisprudencial quanto à 

meação da valorização da quota social, quando adquirida previamente à constância da 

relação afetiva. A dúvida repousa no fato de que, via de regra, os frutos dos bens particulares 

– no caso, a quota adquirida previamente à relação afetiva é bem particular – comunicam-

se, de tal modo que parte da doutrina e jurisprudência perfilha o entendimento de que a 

valorização da quota social deveria ser objeto de meação, no caso de que sua valorização 

tenha ocorrido por força de reaplicação de juros e dividendos (que seriam os frutos da 

participação societária). 

 Contrariamente, o autor filia-se ao entendimento da doutrina e jurisprudência 

segundo o qual o lucro apenas passa a ser fruto do cônjuge ou companheiro, a compor os 

bens comuns, quando deliberado entre sócios da sociedade a distribuição dos dividendos. 

Enquanto isso, tais lucros são da sociedade, podendo ser reinvestidos ou mantidos como 

reserva. Dessa forma, inexistiria meação da valorização da quota social. 

 No Capítulo 3, abordando-se a fraude à meação, especialmente pelo uso ilícito da 

pessoa jurídica, elencou-se diversas formas de se prejudicar o consorte, como tratadas pela 

doutrina. 
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 Ao referir à forma de remediar tal fraude, especialmente quando praticada com o uso 

de uma pessoa jurídica, tratou-se da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, na 

forma inversa, por meio do qual se levanta o véu da pessoa jurídica para que seu patrimônio 

seja atingido por alguma obrigação atribuída ao sócio, no caso, cônjuge ou companheiro. 

 Ressalte-se que tal doutrina, recentemente, vem sendo aplicada também para não só 

levantar o véu da pessoa jurídica, mas também atingir outras pessoas naturais, quando se 

comprove que atuam como pessoas interpostas, popularmente alcunhadas como “laranjas”, 

para efetivar atos fraudulentos. 

 Finalizando a presente conclusão, pretendeu-se, com este trabalho, realizar uma 

abordagem geral com relação ao instituto da partilha de quotas sociais e o uso ilícito da 

pessoa jurídica para fraudar a meação, de modo a contribuir, ainda que modestamente, para 

o estudo da matéria em exame.  
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