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Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

Aspectos processuais: 
 
1) Não é possível a instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica de ofício pelo julgador:  
 
CPC, 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.  
 
2) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 
da sentença e na execução de título extrajudicial.  



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

CPC, 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. 

 

CPC, art. 932 Incumbe ao relator: 

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; 

 



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

3) Admite-se a instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (art. 1062, 
CPC).  
 
4) O requerimento de desconsideração será dirigido ao sócio ou à pessoa 
jurídica cujo patrimônio se pretende alcançar.  
 
5) O requerimento pode ser formulado na petição inicial, admitindo-se 
também a formulação de pedido superveniente.  
 
- Ainda é possível formular pedido autônomo contra aquele a quem o autor 
imputa a prática do ato abusivo da personalidade jurídica. 



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

6) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, amplia o 
objeto litigioso e traz sujeito novo para o processo, razão pela qual a 
instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos 
pressupostos legais que autorizam a intervenção, sob pena de inépcia.  
 
CPC, art. 134, § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade 
jurídica. 
 
- A pedir a desconsideração, diz o prof. Fredie Didier Jr., a parte ajuíza uma 
demanda contra alguém, devendo descrever a suposta conduta ilícita no 
requerimento para que o sujeito possa se defender da acusação.  



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

7) Instaurado o incidente, o terceiro será citado para manifestar-se:  
 
CPC, 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. 
 
8) A instauração do incidente, salvo quando requerida na petição inicial, 
suspende o processo.  
 
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 

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese 

do § 2o. 

 

9) O incidente será resolvido por decisão interlocutória recorrível mediante 

agravo de instrumento (art. 1015, IV, CPC). Se, porém, for pode decisão do 

relator, cabe agravo interno (art. 136, parágrafo único, CPC). Se, 

porventura, o incidente for resolvido em sentença, será caso de apelação 

(art. 1009, CPC).  

 

- A decisão que resolve o incidente está apta a formação da coisa julgada 

e à ação rescisória.   

 

 



Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

10) A alienação em fraude à execução, feita após a instauração do 

incidente, será ineficaz em relação ao requerente.  

 

CPC, 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. 

 

11) O Ministério Público só intervirá nas hipóteses do art. 178 do CPC.  

 


