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Desconsideração da Personalidade Jurídica 

A desconsideração da personalidade jurídica tem como objetivo permitir 

atos de constrição e futura expropriação de bens do patrimônio de sócios 

diante da satisfação de uma dívida contraída pela sociedade empresarial. 

Trata-se, portanto, de construção de direito material que só terá 

aplicabilidade no processo, mais precisamente na execução ou falência, 

quando serão praticados os atos de constrição/expropriação de bens. Os 

aspectos processuais, portanto, são indispensáveis na exata compreensão 

da desconsideração da personalidade jurídica. 
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 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SECUNDÁRIA 

A responsabilidade patrimonial é indiscutivelmente instituto de direito 

processual, compreendida como a possibilidade de sujeição de um 

determinado patrimônio à satisfação do direito substancial do credor. Por 

outro lado, a obrigação é instituto de direito material, representado por uma 

situação jurídica de desvantagem. Contraída a obrigação, uma parte tem o 

dever de satisfazer o direito da outra, e quando isso não ocorre surge a 

dívida, instituto atinente ao direito material. 
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Também existe a responsabilidade patrimonial para o caso de 

inadimplemento, ou seja, quando a dívida não é satisfeita 

voluntariamente pelo devedor, surge a possibilidade de sujeição do 

patrimônio de algum sujeito – geralmente o próprio devedor – para 

assegurar a satisfação do direito do credor na execução. Em razão 

dessa distinção, fala-se que a obrigação é estática, gerando uma 

mera expectativa de satisfação, enquanto a responsabilidade 

patrimonial é dinâmica, representada pela forma jurisdicional de 

efetiva satisfação do direito. 
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A distinção é interessante e ganha importância sempre que existe dívida e 

não responsabilidade e vice-versa. Tome-se como exemplo a dívida de jogo, 

situação em que existe a dívida, mas o patrimônio do devedor não responde 

por sua satisfação. É certo que existe dívida, tanto que, se houver quitação 

voluntária, não caberá ação de repetição de indébito, mas não haverá 

responsabilidade patrimonial do devedor derivada do inadimplemento. Por 

outro lado, por exemplo, em determinadas situações expressamente 

previstas em lei, o sócio pode ter seu patrimônio afetado por uma dívida da 

sociedade, justamente por ter responsabilidade patrimonial, mesmo que o 

devedor seja outrem (no caso, a sociedade). 
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É o patrimônio do devedor que geralmente responde por sua dívida, mas 

em algumas situações específicas mesmo aquele que não participou da 

relação de direito material obrigacional se vê responsável por sua satisfação. 

Seguindo as lições de Liebman, a doutrina nacional qualifica tal situação 

como “responsabilidade executória secundária”, prevista no art. 790 do 

Novo CPC. Dessa forma, a responsabilidade patrimonial do devedor é 

primária, enquanto nas situações previstas em lei a responsabilidade do 

sujeito que não é obrigado (plano do direito material) é secundária. 
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O art. 790 do Novo CPC é responsável pelo tratamento das hipóteses 

de responsabilidade secundária, sendo de interesse para o presente 

tema o inciso II do dispositivo legal, ao prever a responsabilidade 

patrimonial dos sócios nos termos da lei. Sempre me pareceu ser nesse 

dispositivo incluídas as hipóteses de desconsideração da personalidade 

jurídica, a partir da qual o patrimônio do sócio (não devedor) passa a 

responder pela satisfação da dívida contraída pela sociedade empresarial 

(devedora). 
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O art. 790 do Novo CPC é responsável pelo tratamento das hipóteses 

de responsabilidade secundária, sendo de interesse para o presente 

tema o inciso II do dispositivo legal, ao prever a responsabilidade 

patrimonial dos sócios nos termos da lei. Sempre me pareceu ser nesse 

dispositivo incluídas as hipóteses de desconsideração da personalidade 

jurídica, a partir da qual o patrimônio do sócio (não devedor) passa a 

responder pela satisfação da dívida contraída pela sociedade empresarial 

(devedora). Nos termos do art. 790, VII, do Novo CPC, é responsável 

secundário o responsável pela dívida da sociedade empresarial na 

hipótese da desconsideração de sua personalidade jurídica. 
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O art. 137 do Novo CPC prevê que, sendo acolhido o pedido de 

desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em 

fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Como 

se pode notar do dispositivo legal, somente após o acolhimento do 

pedido de desconsideração haverá fraude à execução, em previsão 

que aparentemente contraria com o disposto no art. 792, § 3.º, do 

Novo CPC, que estabelece haver fraude à execução nos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica a partir da citação da 

parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. 
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Essa contrariedade representa uma primeira impressão, mas numa 

análise mais cuidadosa, será viável a convivência dos dois 

dispositivos legais. Para tanto, deve-se entender que o art. 137 do 

Novo CPC não prevê o termo inicial da fraude à execução, limitando-

se a afirmar que somente haverá tal espécie de fraude se o pedido 

de desconsideração for acolhido. A questão do termo inicial de tal 

fraude, portanto, seria resolvida exclusivamente pelo § 3.º do art. 

792 do Novo CPC. 
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E esse dispositivo não parece ter fixado o termo inicial mais 

adequado ao prever que haverá fraude à execução a partir da 

citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.  

Não se trata, portanto, da citação dos “réus” no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, mas sim do 

demandado originário. 
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O que, entretanto, não parece o mais correto, porque nesse caso cria-se 

uma presunção absoluta de ciência dos sujeitos que serão atingidos pela 

desconsideração da personalidade jurídica que não deveria existir. A norma 

protege o credor, mas deixa o terceiro em grande risco, bastando pensar na 

hipótese de um terceiro adquirir um imóvel sem qualquer gravame, de 

vendedor sem qualquer restrição, mas que venha, muito tempo depois, a 

ser atingido pela desconsideração da personalidade jurídica.  

É realmente legítimo falar-se, nesse caso, de fraude à execução? 
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O legislador teria sido mais técnico se tivesse se aproveitado do 

disposto no art. 134, § 1.º, do Novo CPC, que prevê a comunicação 

da instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica ao distribuidor para as anotações devidas. Nesse momento, 

os nomes dos sujeitos que poderão ser afetados pela 

desconsideração se tornarão públicos, sendo esse o momento mais 

adequado para se configurar a fraude à execução. Entretanto, não 

foi essa a opção do legislador. 
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De qualquer forma, pode surgir questionamento a respeito da necessidade 

desse dispositivo legal, já que a responsabilidade patrimonial do sócio já 

está consagrada no art. 790, II, do Novo CPC (cópia do art. 592, II do 

CPC/1973). O dispositivo foi criado visando as espécies atípicas de 

desconsideração da personalidade jurídica criadas pelo Superior Tribunal de 

Justiça, porque tanto na desconsideração entre sociedades do mesmo grupo 

econômico como na desconsideração inversa a responsabilidade patrimonial 

secundária não é do sócio, não sendo tais situações, portanto, 

contempladas no inciso II do art. 790 do Novo CPC. 
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Outra interpretação possível é deixar que o inciso II do art. 790 do Novo 

CPC cuide de toda responsabilidade patrimonial de sócio que não derive da 

desconsideração da personalidade jurídica, enquanto o inciso VII do mesmo 

dispositivo cuidaria de todas as espécies de desconsideração da 

personalidade jurídica. É uma interpretação viável, e quem sabe para 

aqueles que estudarão somente o novo diploma processual, sem se 

preocupar com o passado, parecerá até a solução mais lógica. Mas será o 

reconhecimento tácito que durante toda a vigência do CPC/1973 não havia 

regra de responsabilidade patrimonial secundária de sócio em razão da 

desconsideração da personalidade jurídica. 
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Os artigos que tratam da desconsideração da personalidade jurídica 

não criam propriamente a responsabilidade secundária dos sócios, 

apenas completando a previsão do art. 790, II (ou VII), do Novo 

CPC, ao prever as condições para que os sócios passem a 

responder com seus patrimônios pela dívida da sociedade 

empresarial. 
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Registre-se, por fim, que nem só de desconsideração da 

personalidade jurídica vive o art. 790, II, do Novo CPC. Nas leis 

societárias é possível a criação de regras que concebam a 

responsabilidade patrimonial do sócio, existindo atualmente 

determinadas espécies de sociedade, nas quais este responde com o 

seu patrimônio pelas dívidas da sociedade em qualquer situação de 

inadimplemento. 
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É o caso da sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do CC) e do sócio 

comanditado na sociedade em comandita simples (art. 1.045, caput, do 

CC). Ocorre, entretanto, que nesse caso não parece ser a responsabilidade 

dos sócios secundária, porque o texto legal é claro ao prever uma 

solidariedade passiva entre o sócio e a sociedade pelas dívidas contraídas 

por esta. Parece tratar-se, portanto, de responsabilidade primária 

subsidiária. O mesmo fenômeno verifica-se nas hipóteses de sociedade 

irregular e de sociedade de fato, nas quais a responsabilidade do sócio é 

solidária e ilimitada (art. 990 do CC). 
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Sendo o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica 

reconhecer-se a responsabilidade patrimonial secundária dos sócios, 

de forma que seus bens passem a responder pela satisfação da 

obrigação contraída pela sociedade devedora, não há qualquer 

restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas 

respectivas quotas sociais. 

 

 

 


