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Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Aprofundando o tema ...  

A melhor doutrina aponta a existência de duas grandes teorias 

fundamentais acerca da desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

 

 

Teoria maior ou subjetiva – a desconsideração, para ser 
deferida, exige a presença de dois requisitos: o abuso da 

personalidade jurídica + o prejuízo ao credor. 
 

Teoria menor ou objetiva – a desconsideração da 
personalidade jurídica exige um único elemento, 

qual seja o prejuízo ao credor. 
 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Relativamente ao Código de Defesa do Consumidor, diz-se 

supostamente pela redação do § 5º do seu art. 28, bastando o 

mero prejuízo ao consumidor, para que a desconsideração seja 

deferida, segundo a doutrina especializada. 

 

 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Art. 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. 

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores. 

 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser 

aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o 

cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a 

demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a 

demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). A teoria 

menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no 

Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da 

pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de 

desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser 

suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou 

administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, 

mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por 

parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. – A aplicação da teoria menor da 

desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º 

do art. 28 do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à 

demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de 

causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores. Recursos especiais não conhecidos” (STJ, REsp 279.273/SP – DJ 

29.03.2004, p. 230). 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

É importante lembrar que, o art. 28, § 5º, do CDC, vem sendo aplicado 

amplamente pela jurisprudência como precursor da teoria menor ou objetiva. 

Deve ficar claro que a desconsideração da personalidade jurídica não significa a 

sua extinção, mas apenas uma ampliação das responsabilidades, quebrando-se 

com a sua autonomia. Ademais, a medida é tida como excepcional, dependendo 

de autorização judicial. Em suma, não se pode confundir a desconsideração com 

a despersonificação da pessoa jurídica. Cuidado na prova!  

  

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Na despersonificação, a pessoa jurídica é dissolvida ou extinta. Destaque-se que 

a despersonificação da pessoa jurídica está tratada, em termos gerais, pelo art. 51 

do Código Civil, in verbis: “Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada 

a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, 

até que esta se conclua. § 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver 

inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2º As disposições para a liquidação das 

sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito 

privado. § 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição 

da pessoa jurídica”. 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

É possível, no caso de confusão patrimonial, responsabilizar a empresa por 

dívidas dos sócios (desconsideração inversa ou invertida). 

 

 O exemplo típico é a situação em que o sócio, tendo conhecimento de 

divórcio, compra bens com capital próprio em nome da empresa (confusão 

patrimonial). 

  

 

  



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Admitindo essa possibilidade, na IV Jornada de Direito Civil foi aprovado o 

Enunciado n. 283 do CJF/STJ, prevendo que “É cabível a desconsideração da 

personalidade jurídica denominada ‘inversa’ para alcançar bens de sócio que 

se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com 

prejuízo a terceiros”. Da jurisprudência, pode ser encontrado julgado 

publicado no Informativo n. 444 do STJ, aplicando a categoria (STJ – Resp 

948.117/MS – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. 22.06.2010). 

 

  

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

A desconsideração inversa, do mesmo modo, é possível em demanda 

envolvendo uma relação de consumo. Imagine-se o caso de um 

fornecedor ou prestador que tem vários débitos em relação a 

consumidores e que, para fraudá-los, passa a transmitir os seus bens 

para o seu nome próprio. 

  

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

“Bem móvel. Ação de obrigação de fazer C.C. Pedido de indenização. Pedido de 

aplicação da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Bloqueio ‘on-line’. Presentes 

os pressupostos legais (art. 28 do CDC e art. 50 do CC de 2002). Agravo improvido. 

Presentes os elementos de convicção dos pressupostos do art. 28 do Código de Defesa 

do Consumidor e do art. 50 do Código Civil de 2002, é aplicável a despersonalização da 

pessoa jurídica inversa para alcançar os bens sociais ou particulares dos 

administradores ou sócios que a integram” (TJSP – Agravo de instrumento n. 

990.10.074924-2 – Acórdão n. 4630.973/SP – Vigésima Sexta Câmara 

de Direito Privado – Rel. Des. Norival Oliva – j. 10.08.2010 – DJESP 23.08.2010). 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

“Bem móvel. Ação de obrigação de fazer C.C. Pedido de indenização. Pedido de 

aplicação da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Bloqueio ‘on-line’. Presentes 

os pressupostos legais (art. 28 do CDC e art. 50 do CC de 2002). Agravo improvido. 

Presentes os elementos de convicção dos pressupostos do art. 28 do Código de Defesa 

do Consumidor e do art. 50 do Código Civil de 2002, é aplicável a despersonalização da 

pessoa jurídica inversa para alcançar os bens sociais ou particulares dos 

administradores ou sócios que a integram” (TJSP – Agravo de instrumento n. 

990.10.074924-2 – Acórdão n. 4630.973/SP – Vigésima Sexta Câmara 

de Direito Privado – Rel. Des. Norival Oliva – j. 10.08.2010 – DJESP 23.08.2010). 

 


