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Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Seguindo no estudo da categoria da desconsideração consumerista, o § 2º, do art. 

28, do CDC, enuncia que as sociedades integrantes dos mesmos grupos societários e 

as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis para os fins de 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. As sociedades coligadas, ademais, 

só responderão por culpa, tendo uma responsabilidade subjetiva (art. 28, § 4º, do 

CDC). Como bem esclarece Zelmo Denari, apesar de os comandos estarem inseridos 

no artigo referente à desconsideração, têm eles incidência para qualquer situação de 

responsabilidade civil encampada pelo Código do Consumidor, inclusive para os fins 

de temática do presente tópico. 

 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Para esclarecer em relação às sociedades coligadas, o seu conceito consta do art. 

1.097 do CC/2002: “Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas 

relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na 

forma dos artigos seguintes”. É considerada controlada: a) a sociedade de cujo 

capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos 

quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos 

administradores; b) a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, 

esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades 

ou sociedades por esta já controladas (art. 1.098 do CC). 

  



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Além disso, diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital 

outra sociedade participa com dez por cento ou mais do capital da 

outra, sem controlá-la (art. 1.099 do CC). Por fim, é de simples 

participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua 

menos de dez por cento do capital com direito de voto (art. 1.100 do 

CC). 

 

  

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Em relação às sociedades consorciadas, “são solidariamente responsáveis 

pelas obrigações decorrentes deste código” (art. 28, § 3º, do CDC).  

 

Mais uma vez, nota-se que a regra não serve apenas para os fins de 

desconsideração, mas para todas as decorrências de responsabilização 

civil, na linha da solidariedade pregada pelo art. 7º, parágrafo único, do 

CDC. 
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As sociedades consorciadas, nos termos do art. 278, caput, da Lei das Sociedades 

Anônimas (Lei 6.404/1976), são aquelas que se constituem para executar 

determinado empreendimento, caso de uma complexa obra pública. Conforme o § 1º 

do último preceito, “o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas 

somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo 

cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”. Como bem 

esclarece Zelmo Denari, “O § 3º do art. 28 derrogou expressamente essa disposição 

da lei comercial, criando, nas relações de consumo, um vínculo de solidariedade 

entre as empresas consorciadas, em benefício do consumidor”. 

 



Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Para encerrar o estudo do tema, cabe trazer a debate a possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica de ofício pelo juiz. Estabelece o 

art. 133, caput, do Novo Código de Processo Civil que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte 

ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Assim, 

pela literalidade da norma, ficaria afastada a possibilidade de conhecimento 

de ofício, pelo juiz, da desconsideração da personalidade jurídica. 
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Apesar dessa previsão, em alguns casos, envolvendo a ordem pública, a 

desconsideração da personalidade jurídica ex officio é possível. Citem-se 

justamente as hipóteses envolvendo a tutela dos consumidores, eis que, nos 

termos do art. 1º da Lei 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor é 

norma de ordem pública e interesse social, envolvendo direitos 

fundamentais protegidos pelo art. 5º da Constituição Federal de 1988.  
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A esse propósito, por todos os doutrinadores consumeristas, como pondera 

Claudia Lima Marques, “no Brasil, pois, a proteção do consumidor é um valor 

constitucionalmente fundamental e é um direito subjetivo fundamental (art. 

5º, XXXII), guiando – e impondo – a aplicação ex officio da norma protetiva 

dos consumidores, a qual realize o direito humano (efeito útil e pro homine 

do status constitucional); esteja esta norma no CDC ou em fonte outra (art. 

7º do CDC)”. 
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De todo modo, pelo que consta do art. 10 do mesmo CPC/2015, antes desse 

conhecimento de ofício, deve o juiz ouvir as partes envolvidas, o que 

representa aplicação do princípio da boa-fé objetiva processual. Nos termos 

da norma, que veda as chamadas decisões-surpresas, “o juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 

 

 

 


