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Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica: 
 
Noções gerais: trata-se de modalidade de intervenção de terceiro através 

da qual se busca dirigir ao terceiro a responsabilidade patrimonial.  
 
Se a desconsideração for requerida na petição inicial, o processo já é 

instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica, não havendo 
intervenção de terceiro.  

 
CPC, art. 134, §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.  



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

- A desconsideração da personalidade jurídica é, no direito brasileiro, 

uma sanção à utilização abusiva da pesonalidade jurídica.  

 

- Ademais, a teoria da desconsideração não tem por objetivo a extinção 

da pessoa jurídica, mas apenas a suspensão episódica de seu ato 

constitutivo, a fim de buscar bens que respondam pela dívida no 

patrimônio dos sócios.  

 

- A desconsideração pode atingir o sócio ou outra pessoa jurídica do 

mesmo grupo societário. No caso da desonsideração inversa, atinge-se 

a pessoa jurídica.  



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

- O direito brasileiro consagra expressamente o instituto da 

desconsideração da pesonalidade jurídica, por exemplo, nos arts. 50, 

CC e art. 28, CDC.  
 
CC, 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. 



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

CDC, at. 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. 

 

- O STJ, por sua vez, já decidiu acerca da teoria inversa da 

desconsideração da personalidade jurídica:  



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

“(…) 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se 

pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, 

contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade 

propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo 

a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. 4. 

É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre 

que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por 

ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro 

cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva.” (STJ. 

Resp 1.236.916/RS. Dje 28/10/13. Ministra relatora Nancy Andrighi).  


