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RESUMO
O Código de Processo Civil de 2015 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um
procedimento específico para a apuração dos pressupostos materiais do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica. A positivação deste procedimento, antes submetido
a normas jurisprudenciais, pretendeu esgotar as polêmicas e discussões quanto à aplicação do
instituto, proporcionando maior segurança jurídica e previsibilidade econômica, fatores
fundamentais para o desenvolvimento da atividade empresarial. A presente dissertação pretende
analisar se tal objetivo foi alcançado. Tem por objeto, então, a análise dos aspectos processuais
da desconsideração da personalidade jurídica, após a entrada em vigor do Código de Processo
Civil de 2015. Procurou-se investigar se a inovação legislativa trouxe avanço, estagnação ou
retrocesso se comparado ao modelo anterior.
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ABSTRACT
The 2015 Brazilian Code of Civil Procedure (CPC) introduced a specific proceeding to
determine the material requirements to pierce the corporate veil in the Brazilian legal system.
The purpose of setting forth such proceeding in law, previously subject to court precedents, was
to dismiss all the discussions and disputes relative to the application of said principle, thereby
ensuring both greater legal safety and economic predictability, key factors for the development
of business activities. The purpose of this thesis is to further understand whether such purpose
was achieved. Hence, the study focuses on the assessment of the procedural issues related to
veil piercing after the aforesaid Code became effective, in order to examine whether the
innovation has translated into progress, stagnation or setbacks, vis-à-vis the prior framework.
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“Por tudo isso, o problema de que vamos tratar neste capítulo é problema comum a
todo e qualquer sistema jurídico em que vigore o princípio básico da separação entre
pessoa jurídica e pessoa-membro. Pois em todos esses países pode surgir (como de
fato tem surgido) o fenômeno da utilização da pessoa jurídica (e de sua
subjetividade autônoma, separada) no contexto da busca de finalidades distintas
daquelas que inspiram o conjunto do sistema jurídico. Como em qualquer desses
países pode surgir (como tem surgido) a reação jurisprudencial (e doutrinária)
tendente a impedir que a pessoa jurídica seja utilizada com sucesso para finalidades
imorais ou antijurídicas. É claro que uma parte relevante da problemática diz
respeito a problemas de responsabilidade. Mas ainda aqui o problema é comum à
imensa maioria dos países que vivem em sistema capitalista. Pois que – pormenores
à parte – em todos esses países a função do instituto ‘sociedade anônima’ ou, com
devidas modificações, do instituto ‘sociedade de responsabilidade limitada’,
encontra coordenadas na preocupação do risco empresarial.”

(José Lamartine Corrêa de Oliveira, A dupla crise da pessoa jurídica).
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CAPÍTULO I
APRESENTAÇÃO E NOTAS INTRODUTÓRIAS DO TEMA
§ 1º Introdução
A presente dissertação tem por escopo analisar criticamente os aspectos
processuais do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inaugurado pelo
Código de Processo Civil de 2015. O tema da desconsideração da personalidade jurídica
propriamente dita foi introduzido no país durante os anos de 1950 por meio de
construção jurisprudencial e sua instrumentalização finalmente positivada com a entrada
em vigor da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015.
O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica encontra-se disposto
nos artigos 133 a 137 1 do CPC, contidos no Título III: Intervenção de terceiro, Seção
III: Da Assistência Litisconsorcial, Capítulo IV: Do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica.
O fato de o CPC ter regulamentado este instituto representa, sem sombra de
dúvida, um grande avanço do ponto de vista da segurança jurídica, uma vez que
estabelece pela primeira vez um procedimento específico para a apuração, no processo,
dos pressupostos de direito material para aplicação da disregard doctrine.
A estabilização que a lei processual civil traz para as relações jurídicas produz
efeitos que reverberam nas relações econômicas e no processo de tomada de decisões
dos agentes econômicos que fazem negócio no país, daí a importância de o legislador

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1º O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1º A instauração do incidente
será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2º Dispensa-se a instauração do
incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será
citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do §
2º. § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica.
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas
cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo
único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.
Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução,
será ineficaz em relação ao requerente” (Código de Processo Civil de 2015).
1
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ter incorporado no Código de Processo Civil brasileiro um regramento claro e específico
sobre a desconsideração da personalidade jurídica.
É possível, contudo, no que diz respeito aos aspectos processuais da
desconsideração da personalidade jurídica, vislumbrar questões ainda não resolvidas ou
carecedoras de clareza na legislação que instituiu o IDPJ. 2
Diante das questões que serão levantadas neste trabalho, pretende-se avaliar se a
lei processual civil vigente atingiu um grau satisfatório de completude para responder
as controvérsias e polêmicas que envolvem a desconsideração da personalidade jurídica
do ponto de vista processual, explicitando problemáticas e investigando-as para ampliar
o debate sobre o tema.

I.1 Justificativa da escolha do tema
Como dito, este trabalho trata de aspectos processuais da desconsideração da
personalidade jurídica de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil de 2015.
Diferentemente de diversos outros temas e institutos que gravitam no
ordenamento jurídico, o objeto delimitado é particularmente recente e gera, ainda,
inúmeras discussões. Isso porque as consequências de sua aplicação produzem efeitos
exógenos ao processo, seja para a manutenção da ordem, da segurança jurídica e da
função social da empresa, seja para a proteção da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, seu patrimônio e a consecução do seu objeto social ou, ainda, pela salvaguarda
dos direitos dos sócios e de terceiros. Tudo isso a influenciar, em última análise, as
políticas micro e macroeconômicas importantes para o desenvolvimento do país.
Apesar de a teoria da desconsideração da personalidade jurídica ser há muito
tempo utilizada pelos tribunais pátrios, os aspectos processuais concernentes a sua
aplicação foram tratados pela primeira vez apenas no diploma processual civil de 2015.
Assim, com a previsão de um procedimento específico, foi possível instrumentalizar
explicitamente a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no processo
civil brasileiro.

2

Cite-se, como exemplo, a imprescindibilidade de instauração do IDPJ para efetivar-se a desconsideração da
personalidade jurídica; a extensão do direito de defesa do sujeito que é incluído no polo passivo da demanda por
força da desconsideração da personalidade jurídica; a condenação do requerente do IDPJ ao pagamento de verba
sucumbencial quando não acolhido o IDPJ; e a extensão e natureza do efeito suspensivo concedido ao IDPJ por
força de lei.
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Como se pretende demonstrar ao longo do trabalho, sem pretender esgotar o
assunto por não ser este o seu objeto, as hipóteses de incidência da desconsideração da
personalidade jurídica previstas na legislação material brasileira são muitas e as fontes
do direito que as preveem são tão diversas quanto as fontes de direito formal impróprias
que delimitam as hipóteses de aplicação da desconsideração. Neste sentido, é relevante
que se apure as consequências diretas e indiretas da aplicação da disregard doctrine para
o credor e para o devedor, para sócios da pessoa jurídica desconsi derada e terceiros
interessados e para o mercado, tendo em vista a possível elasticidade demasiada da
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

I.2 Objetivos
A partir da justificativa apresentada acima, o principal objetivo desta pesquisa é
analisar a desconsideração da personalidade jurídica sob uma ótica estritamente
processual.
Inicialmente, é abordada a evolução histórica do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica no Brasil e em jurisdições estrangeiras, passando por algumas de
suas mais importantes referências teóricas. Em seguida, investiga-se o instituto sob a
ótica processual, parte em que são aprofundadas questões sobre a natureza dos atos
jurídicos que importam à desconsideração da personalidade, o exercício do
contraditório, o contraditório diferido, formas de defesa das partes envolvidas, a
legitimidade e o papel de cada parte da relação processual, direito de regresso,
competência, ônus da prova, intervenção de terceiros e as figuras processuais trazidas
pelo Código de Processo Civil de regência.
Intenta-se, assim, apreciar em que extensão as inovações trazidas pela lei
processual civil vigente sobre a desconsideração da personalidade jurídica representam
um avanço, estagnação ou retrocesso em relação ao modelo anterior, problematizando
os diversos aspectos processuais do instituto para suscitar eventuais falhas e acertos em
sua aplicação.
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I.3 Considerações iniciais
Na verdade, o que as páginas seguintes demonstrarão não é apenas “a existência
de uma crise de função da pessoa jurídica de Direito Privado” 3 que vem sendo anunciada
há décadas no Brasil sob a denúncia dos professores Rubens Requião 4 e J. Lamartine
Corrêa de Oliveira, 5 mas também se o direito processual, 6 ainda que tardiamente,
respondeu de forma efetiva – ou não – à solução apresentada pelo direito material para
mitigar o efeito da referida crise e as suas respectivas implicações.
Não é novidade para o direito brasileiro a desconsideração da personalidade
jurídica. Este instituto de direito material já é parte dos mais variados microssistemas
que compõem o ordenamento jurídico, tendo sempre por horizonte a efetividade do
adimplemento de determinado crédito.
Como exemplo, pode-se mencionar: 7 (i) a Consolidação das Leis do Trabalho (art.
2º, caput); (ii) o Código de Defesa do Consumidor (artigo 28, caput e § 5º); (iii) a Lei
nº 9.605/1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente (artigo 4º); (iv) o Código Tributário Nacional
(artigos 134 e 135); 8 (v) a Lei nº 8.884/1994, conhecida por “Lei Antitruste” (art. 18);
(vi) a Lei nº 12.529/2011, que estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência
(artigo 34, parágrafo único); (vii) o Código Civil (artigo 50); 9 e (viii) a recente Lei nº
13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que institui a Declaração
de Direitos de Liberdade Econômica e alterou o art. 50 do Código Civil . 10
3

OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 262.
REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard doctrine). Revista
dos Tribunais, São Paulo, v. 410, n. 12, p. 12-24, dez. 1969.
5
OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979.
6
Trata-se aqui do direito processual propriamente dito e não das construções jurisprudenciais e doutrinárias que
balizavam a aplicação da disregard of legal entity antes da promulgação da legislação processual civil de 2015.
7
O projeto do Código Comercial (PL 1.572/2011) também trata sobre a desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido confira-se FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; DANTAS, Bruno; MARQUES, Leonardo
Albuquerque. A desconsideração da personalidade jurídica no Projeto do novo Código Comercial:
contextualização e perspectivas, Revista de Processo, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 243, mai. 2015,
p. 365/388.
8
A necessidade de instauração do IDPJ nos casos de redirecionamento das execuções fiscais será tratada no item
III.11, §9 deste trabalho.
9
Sob um olhar macroscópico, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica pode ser dividida em duas
correntes, teoria maior e teoria menor, como se verá adiante neste trabalho. O artigo 50 do Código Civil adota a
teoria maior, cujo pressuposto é a ilicitude caracterizada pelo desvio de finalidade (critério subjetivo) ou a confusão
patrimonial (critério objetivo). A teoria menor, que não exige tais pressupostos, mas tão somente a mera
insolvência da empresa, encontra-se positivada em outros microssistemas, a exemplo do art. 4º da Lei nº
9.605/1998 e da legislação consumerista.
10
A Medida Provisória nº 881, editada em 30 de abril de 2019 (MP 881/2019), posteriormente convertida em Lei
nº 13.874, publicada em 20 de setembro de 2019, em seu artigo 7º, introduziu no Código Civil o artigo 49-A, que
destaca a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, e alterou o artigo 50 do Código de Civil, explicitando que a
4
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Apesar de não ser objeto deste trabalho a análise das normas de direito material
que trazem as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, é importante tecer
algumas considerações sobre a Lei da Liberdade Econômica que cria o art. 49-A e altera
o artigo 50 do Código Civil com a nítida pretensão de trazer maior efetividade e clareza
ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito civil. 11
A Lei nº 13.874/2019 introduz o artigo 49-A 12 ao Código Civil, que enfatiza de
forma veemente a distinção entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a integram
(sócios, associados, instituidores ou administradores), dando destaque à característica
mais importante das pessoas jurídicas: a autonomia patrimonial. Esta redação pode
parecer redundante, mas diante do aumento da complexidade das estruturas societárias
que são criadas com a evolução do direito privado, aliada à formação não uniforme de
precedentes judiciais, ela é de grande valia para a estabilização das relações jurídicas e
comerciais.
Aliás, o parágrafo único do aludido dispositivo traz luzes sobre essa questão ao
destacar que a norma do caput, que reforça a primazia da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas, fomenta novos empreendimentos, a geração de empregos, tributo,
renda e inovação em benefício de todos.
No que diz respeito ao artigo 50 do Código Civil, 13 a Lei da Liberdade Econômica
alterou o seu caput com o objetivo de alargar o escopo dos sujeitos passíveis de terem a
desconsideração só alcançará os bens dos sócios e administradores direta ou indiretamente beneficiados pelo abuso
de personalidade jurídica, além de introduzir cinco parágrafos ao artigo 50 para definir os conceitos dos requisitos
da desconsideração.
11
O Código Civil ainda é a lei de direito material mais referenciada e de maior aplicação quando se trata do tema
da desconsideração da personalidade jurídica. A Lei da Liberdade Econômica, pela primeira vez, trouxe contornos
sobre os conceitos de confusão patrimonial, desvio de finalidade, limitação da responsabilidade patrimonial de
empresas de um mesmo grupo econômico, além de estender expressamente ao administrador as obrigações da
pessoa jurídica.
12
“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação
de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos,
tributo, renda e inovação em benefício de todos” [incluído no Código Civil de 2002 pela Lei nº 13.874, de 2019].
13
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso [redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019]. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza [incluído pela Lei nº 13.874, de 2019]. § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação
de fato entre os patrimônios, caracterizada por [incluído pela Lei nº 13.874, de 2019]: I - cumprimento repetitivo
pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa [incluído pela Lei nº 13.874, de 2019];
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante [incluído pela Lei nº 13.874, de 2019]; e III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial [incluído pela Lei nº 13.874, de 2019]. § 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também
se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4º A mera existência de
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sua personalidade jurídica desconsiderada ao autorizar expressamente a aplicação do
remédio para sujeitos de direito beneficiados “direta ou indiretamente pelo abuso”.
Além disso, foram a ele acrescentados cinco parágrafos com o intuito claro de
apurar os critérios de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e, assim,
garantir maior previsibilidade e segurança jurídica no manejo do instituto.
Os primeiros dois parágrafos tratam do conceito de desvio de finalidade e de
confusão patrimonial.
O parágrafo primeiro define desvio de finalidade de pessoa jurídica como “a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza”.
Já o segundo define confusão patrimonial como “a ausência de separação de fato
entre os patrimônios”, reconhecida por: (i) cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (ii) transferência de ativos ou
de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e (iii) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
O parágrafo terceiro explicita que os dois parágrafos anteriores também são
aplicáveis à extensão das obrigações dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.
O parágrafo quarto assume como condição para a desconsideração de empresas
que participem de um mesmo grupo econômico a comprovação do abuso da
personalidade jurídica. Resta, portanto, vedada a desconsideração da personalidade
jurídica em razão da mera presença de grupo econômico.
O quinto e último parágrafo estabelece que a expansão ou a modificação de
finalidade da pessoa jurídica não configura abuso da personalidade jurídica. Esse
parágrafo, no entanto, não pode ser lido de forma isolada, mas sempre em conjunto com
o parágrafo primeiro. É que a expansão ou a modificação de finalidade da pessoa jurídica
será enquadrada como desvio de finalidade só e somente só quando for engendrada com
objetivo de lesar credores.
Por fim, os dois últimos parágrafos do artigo 50 a adoção pela legislação civil
vigente da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Trazem, em

grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica [incluído pela Lei nº 13.874, de 2019]. § 5º Não constitui desvio de finalidade
a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica” [incluído pela Lei nº 13.874, de 2019].
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verdade, duas hipóteses claras que se traduzem como excludentes de responsabilidade
de terceiros pelas obrigações dos sujeitos de direito passiveis de desconsideração.
De modo geral, a legislação civil, material e processual, anda na mesma direção
quando o assunto é tentar dar maior segurança às relações jurídicas, espraiando efeitos
nos ambientes econômico, social e comercial. Vê-se a intenção cristalina de
pormenorizar as hipóteses de aplicação da decretação da suspensão do véu da pessoa
jurídica e também o procedimento para que essa aplicação seja efetivada.
O legislador, contudo, negligenciou por muito tempo a instrumentalização deste
relevante instituto no âmbito do direito processual civil. Durante a vigência do Código
de Processo Civil de 1973, diante da ausência de previsão na legislação processual, a
desconsideração da personalidade jurídica era reconhecida e aplicada nos diversos ritos
e fases processuais, sem apego às formas e sem observância à ampla defesa e ao
contraditório – que era diferido: nos procedimentos comuns de rito ordinário e sumário
– em suas fases de conhecimento, de execução e no processo cautelar – e nos
procedimentos especiais, como é o caso dos embargos de terceiro. 14
A falta de regulamentação procedimental para aplicação da desconsideração d a
personalidade jurídica era causa inquestionável de insegurança aos jurisdicionados.
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, veio a necessária
evolução que o direito material já vinha há muito impondo sobre o direito processual.
Mas entende-se, também, que o regramento processual da forma como instituído não é
panaceia, sendo de grande importância a análise da efetividade das disposições que
regem o IDPJ.

14

Confira-se: SILVA, João Paulo Hecker da. Embargos de terceiro. São Paulo: Saraiva, 2011. Capítulo IV, item
16.
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O atual Código fixa o incidente de desconsideração como uma das modalidades
de intervenção de terceiro no processo. 15 Esta foi a primeira oportunidade em que a
norma processual 16 incorporou em seu ordenamento a aplicação da disregard doctrine. 17
É de relevo também que a legislação processual de 2015 discipline em qual
momento e fase deverá ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Contudo, de início e a título de exemplo, pode-se afirmar que, no que diz
respeito à possibilidade de se instaurar o incidente em grau recursal ou à possibilidade
de instauração ex ofício pelo magistrado, ou, ainda, ao termo da suspensão do processo
principal, o CPC é lacônico ou regulamentou menos do que poderia.
A legislação também não é clara em alguns outros pontos como a natureza
jurídica do incidente, a observação do princípio do juiz natural, a competência originária
para sua apreciação, entre outros que serão explorados nos itens a seguir.
Feitas as devidas considerações acerca dos microssistemas que preveem a
desconsideração da personalidade jurídica e suas peculiaridades, cumpre esclarecer
desde já, que não se pretende esgotar o tema da processualização da desconsideração da
personalidade jurídica.
Intenta-se, tão somente, apreciar de forma ampla alguns dos temas mais
controvertidos do ponto de vista processual. Para que esta meta seja alcançada, em
primeiro lugar, será elaborada uma síntese da perspectiva histórica da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica. Posteriormente, com maior detalhamento,
tratar-se-á do cerne deste trabalho, ou seja, das questões processuais que permeiam a
utilização do incidente.
O presente estudo não tem por objetivo investigar a complexa e controversa teoria
da personalidade jurídica nem mesmo a sua natureza jurídica e os tipos de sociedades
reconhecidos nos direitos pátrio e estrangeiro – não obstante sejam esses conceitos
tangenciados no decorrer do trabalho em razão da relação íntima que guardam com o

“Seja na intervenção espontânea de terceiro ou na provocada, há efetivamente um procedimento adequado
previsto em lei que constitui verdadeiro incidente processual. Cada intervenção de terceiro tem um modelo
procedimental próprio, que necessita de um requerimento em que o sujeito pleiteia o seu ingresso ou de terceiro e
fundamenta a admissibilidade da intervenção.” Cf. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre
demandas. 1ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 120. Sobre este tema, ver item II.2.1 deste trabalho.
16
O § 4º do art. 795 do CPC/2015 é enfático ao condicionar a desconsideração da personalidade jurídica à
instauração do incidente previsto no mesmo diploma, que está disciplinado nos art. 133 a 137 do capítulo IV do
livro III da parte geral do CPC/2015. Todavia, pendem de julgamento no Superior Tribunal de Justiça recursos em
que serão analisadas determinadas situações específicas em que essa obrigação pode ser mitigada. Essa questão
está, inclusive, posta para julgamento pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso
Especial nº 1.548.174-SP, de relatoria do min. Luis Felipe Salomão.
17
Também conhecida pelas designações disregard of legal entity e lifting the corporate veil.
15
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tema. Igualmente, não se imiscui em análises dos requisitos e hipóteses de
desconsideração da personalidade jurídica encartados nas normas de direito material.
Isso porque se entende que o legislador acertou ao trazer para o novo código, com
relação a este tema, apenas a matéria processual, sem invadir outras áreas do
conhecimento jurídico, pois os pressupostos da desconsideração da personalidade
jurídica devem ser estabelecidos pelo direito material e não pelo direito processual. Cabe
a este apenas regular o procedimento e prover as ferramentas jurídicas necessárias para
que se possa verificar, depois de amplo contraditório, se será ou não o caso de se
desconsiderar a personalidade jurídica com esteio nos pressupostos estabelecidos pela
legislação material aplicável a cada hipótese. 18
Portanto, reitera-se que este estudo ocupa-se especificamente dos aspectos
processuais do instituto tipificado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

18

CÂMARA, Alexandre Freitas (Coment.). Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133137). In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno
(Coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. p. 426.
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CAPÍTULO V
ENCERRAMENTO
§ 17º Considerações finais
A segregação patrimonial entre o acervo da pessoa jurídica e os bens pessoais do
sócio é a regra no direito brasileiro, mas, como toda regra, admite exceção. A pessoa
jurídica não pode nem deve servir como agasalho para atos fraudulentos, violadores da
boa-fé e da ordem pública.
Em tais casos, que constituem a exceção, o ordenamento jurídico admite que a
parte interessada se valha do instituto da desconsideração da personalidade jurídica para
atingir o patrimônio alheio, quebrando o paradigma da autonomia patrimonial e, por
conseguinte, responsabilizando de forma episódica o sócio ou a sociedade empresária
pelos créditos detidos contra a pessoa jurídica ou a pessoa física, a depender da
modalidade de desconsideração que se propõe. A disregard doctrine é, assim,
fundamental para o funcionamento regular e balanceado da pessoa jurídica , irradiando
efeitos não só no sistema jurídico, como na economia e nas relações sociais, como aqui
se viu.
O Código de Processo Civil, de forma pioneira, introduziu o IDPJ para aplicação
da desconsideração da personalidade jurídica, disciplinando o regramento processual a
ser seguido para apuração dos pressupostos de direito material previstos no Código Civil
– e subsidiariamente em outros microssistemas – de forma a garantir a satisfação de
crédito e a efetividade das decisões judiciais.
Era objetivo deste trabalho analisar em que extensão as inovações trazidas pela
lei processual civil de 2015 sobre a desconsideração da personalidade jurídica
representam um avanço, estagnação ou retrocesso em relação ao modelo anterior .
O posicionamento do autor deu-se num exercício de constante ponderação entre
a garantia do devido processo legal, a celeridade processual, a efetividade das decisões
judiciais e a primazia da satisfação do crédito.
A condução desse trabalho teve como premissa o fato de o legislador ter escolhido
conferir ao terceiro máxima proteção ao seu direito ao devido processo legal na ação
que julga a sua responsabilidade patrimonial secundária. A efetividade da decisão
proferida no incidente e no IDPJ funciona como o movimento de uma gangorra. Hora
pende para um lado, hora pende para outro.
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Em se tratando da discussão do débito, o espírito do legislador voltou -se à
proteção do credor com a finalidade de evitar a frustração em reaver o seu crédito, sem
dormir sobre a garantia do contraditório e ampla defesa daqueles responsáveis
secundários, mas agora no processo principal.
Com relação à discussão da responsabilidade secundária, objeto do IDPJ, o
legislador tratou de consertar os defeitos existentes na apuração dos pressupostos de
desconsideração da personalidade, prestigiando o devido processo legal em benefício do
terceiro possível responsável patrimonial.
E essa gangorra não é estática. É dizer que interpretar o IDPJ é um exercício
constante de separar os dois objetos dessa relação jurídico-processual formada: o débito
e a reponsabilidade. Para depois decidir o grau de proteção que deve ser dado a cada
uma das partes nos diferentes momentos do processo até o seu trânsito em julgado.
É inegável que o CPC – no que diz respeito ao tema discutido – se apresenta
como um avanço quando comparado ao sistema anterior, pois , antes de tudo, equaliza
questões de suma importância como o respeito ao devido processo legal, à economia
processual e à maximização das chances de realização de crédito.
À guisa de conclusão, deduz-se abaixo, sem a pretensão de esgotar os temas, um
apanhado sobre as questões discutidas no trabalho.
Na sistemática ora vigente, o legislador processual brasileiro tratou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica como um incidente – se não requerido em
petição inicial – e o inseriu no capítulo do CPC que versa sobre as espécies de
intervenção de terceiros.
De fato, a desconsideração da personalidade jurídica tem como finalidade forçar
a integração de um terceiro, pretenso responsável patrimonial secundário, em processo
que discute relação jurídica do credor com o devedor originário. O procedimento,
todavia, se assemelha muito com o de ação autônoma de procedimento especial, como é
o caso da oposição. De toda forma, o legislador parece ter se apegado à finalidade do
IDPJ para chamá-lo intervenção de terceiro.
Ainda com relação à natureza do IDPJ, procedimento trazido pelo CPC revela
que tem caráter de ação autônoma. É que o IDPJ é instaurado em autos apartados, tem
objeto diverso da ação principal e a ela não é prejudicial, requer a citação dos requeridos,
comporta cognição exauriente, é decidido por decisão interlocutória de mérito que
somente é desconstituída por ação rescisória.
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O pedido de desconsideração apenas poderá ser submetido ao juízo competente
de duas formas: ou requerido na própria petição inicial que discute a obrigação principal
ou deduzido nos autos do IDPJ, que tramitará independentemente do processo principal,
mas deverá ser distribuído por dependência à demanda principal.
O IDPJ pode ser veiculado a qualquer momento, em qualquer fase processu al e
em qualquer grau de jurisdição, como diz a lei. Todavia, a expressão “em qualquer grau
de jurisdição” comporta interpretação restritiva. O IDPJ deverá ser instaurado perante o
juízo que detém a competência originária para julgar o feito principal, mas nunca perante
o juízo competente para julgar a demanda em grau recursal.
Podem instaurar o incidente a parte ou o MP quando lhe couber intervir no
processo como fiscal da lei nas restritas hipóteses em que está em destaque na lide
interesses indisponíveis ou interesses individuais homogêneos. Não obstante posições
divergentes, o IDPJ não pode ser instaurado de ofício pelo magistrado por falta de
previsão legal.
São legitimados passivos do IDPJ o sócio, o administrador e a pessoa jurídica (na
desconsideração inversa). Na desconsideração tradicional, na qualidade de assistente
litisconsorcial, podem intervir tanto no IDPJ quanto na ação principal o ente
desconsiderado e o terceiro, respectivamente. Já na desconsideração inversa, o sócio
imaculado ou o sócio minoritário, por faltar-lhes interesse jurídico, não poderão intervir
no processo.
Aliás, acolhido o IDPJ (na desconsideração inversa), os sócios minoritários e
imaculados não possuem legitimidade passiva ad causam para vir a juízo pleitear em
nome próprio, na proporção de sua participação, o ressarcimento de dano causado à
sociedade. A titularidade do direito subjetivo de crédito pelos danos sofridos com a
desconsideração inversa é da própria sociedade.
Instaurado o IDPJ com o ato de citação do requerido, o processo principal deverá
ser suspenso.
Não obstante a lei seja omissa nesse ponto e haja entendimento diverso, a
suspensão do processo principal cessa com a publicação da decisão que resolver o
incidente, não havendo a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado. O juízo, a
seu critério, poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para
o fim de manter a suspensão do processo principal até o ulterior trânsito do incidente.
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Pleiteada a desconsideração no processo principal, o processo, em tese, não deve
ser suspenso. Todavia, cogita-se de uma suspensão em menor extensão com o objetivo
de que o cúmulo relativo ao superamento da personalidade jurídica seja apreciado antes
do pedido em relação ao débito em si. Isso porque o terceiro não está obrigado a suportar
o ônus do processo, defendendo-se amplamente sobre questões que possam não lhe dizer
respeito.
O requerido será intimado a oferecer defesa no prazo de quinze dias a partir da
sua citação, podendo requerer todos os meios de prova admitidos em direito. O conteúdo
da defesa do terceiro deve ser restrito ao objeto do IDPJ, que diz respeito à
responsabilidade patrimonial secundária. Exceção é aquela em que há concessão de
tutela cautelar no bojo do IDPJ objetivando a constrição de bens do requerido. Nessa
hipótese, o requerido poderá também apresentar argumentos de ordem pública ou sobre
os quais haja prova pré-constituída que revelem a falta de higidez do débito.
Tornando-se parte na ação principal com o acolhimento do IDPJ, formando-se aí
litisconsórcio passivo simples eventual, o outrora terceiro receberá o processo no estado
em que se encontra, podendo utilizar-se de todos os meios de defesa próprio das partes,
observando sempre a preclusão dos atos e questões debatidas no processo principal, além
de eventual coisa julgada já formada.
Sendo parte no processo principal desde o início, quando formado litisconsórcio
passivo simples inicial, a parte que contra si tem formulado pedido de desc onsideração
pode apresentar defesa sobre todas causas de pedir e contra todos os pedidos – débito e
responsabilidade. Versando a impugnação sobre o débito – que em tese não lhe é
oponível – estará agindo na figura de assistente litisconsorcial, suportando todos os ônus
e bônus dessa qualificação, ainda que publicamente seja visto como parte.
É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente nos autos do IDPJ.
Apesar de os requisitos para a sua concessão serem os mesmos (fumus boni iuris e
periculum in mora), a fase em que a medida de urgência for pleiteada altera o suporte
fático submetido ao juízo de valor emitido pelo magistrado.
Se requerido na fase de conhecimento, quando ainda não há obrigação
constituída, a concessão da tutela deve levar em consideração não só a relação jurídicoprocessual referente à responsabilidade patrimonial do terceiro, mas também a
verossimilhança das alegações sobre probabilidade de existência da obrigação que é
objeto do processo principal.
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Já se requerido na fase executiva, quando já há débito constituído, o juízo para
concessão da tutela levará em conta apenas a verossimilhança das alegações sobre a
responsabilidade secundária e o perigo de fulminar-se o resultado útil do processo.
Por fim, acolhido o incidente, a alienação ou oneração de bens, havidas em fraude
à execução, são ineficazes contra o requerente. Não obstante haja posicionamento
contrário, a citação do requerido no incidente é o marco para a configuração da fraude
à execução.
O CPC trata dos direitos dos sujeitos envolvidos nessa relação de forma muito
consciente, ainda que algumas questões estejam longe de serem pacificadas. A lei não é
perfeita, mas acerta ao proteger o credor em detrimento do terceiro no momento certo;
e a proteger o terceiro em detrimento do credor, também de forma adequada.
É um hercúleo exercício de, após subidas e descidas, manter-se a gangorra estável
no pivô.
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