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Não havendo pedido do interessado, pode o juiz atuar de ofício? 
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Interessante questão atinente à desconsideração da personalidade jurídica 

no âmbito do direito consumerista diz respeito à possibilidade de sua 

determinação de ofício. É natural que o exequente, sendo o maior 

interessado em aplicar as chances de satisfazer seu direito, o que obterá 

com a ampliação de sujeitos que respondam com seu patrimônio por tal 

satisfação, invariavelmente faz pedido nesse sentido. 
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“Civil. Processual civil. Embargos de terceiro. Execução. Parte executada (sociedade de fato ‘PRO4 Produções’) 

constituída irregularmente e representada pelos recorrentes. Utilização de CNPJ de outra empresa (‘Multi Util 

Comércio e Representações LTDA. ME’, representada também pelos recorrentes). Confusão patrimonial que 

gera obstáculos ao ressarcimento do consumidor. Desconsideração da personalidade jurídica devidamente 

aplicada pelo juízo de origem. Incidência da ‘teoria menor’, que possibilita a decretação, de ofício, da 

desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 28, § 5.º, do CDC. Ausência de julgamento extra petita. 

Legitimidade passiva de ambos os recorrentes confirmada. Bloqueio de numerário devido. Citação válida (F. 

11). Recurso improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995. Honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da condenação, mais custas processuais, a cargo dos recorrentes” (TJDF – Recurso 

2006.01.1.078794-9 – Acórdão 480.320 – Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF – Rel. Juiz José Guilherme de Souza – DJDFTE 18.02.2011 – p. 214). 
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o reconhecimento de matérias de direito material de ofício deve respeitar 

outros valores relevantíssimos do processo, tais como o princípio da 

inércia da jurisdição e da correlação entre pedido e sentença. No 

tocante à desconsideração da personalidade jurídica, entretanto, é possível 

a atuação de ofício pelo juiz, porque nessa forma de estender a 

responsabilidade patrimonial aos sócios uma matéria de direito processual 

ou, quando menos, uma matéria processual. 
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A responsabilidade patrimonial é matéria exclusivamente processual, porque 

trata de responsabilidade que só será exigida na execução ou falência. 

Dessa forma, a responsabilidade patrimonial secundária é regulada por 

norma de direito processual, mais precisamente o art. 790 do Novo CPC. 

Tem-se, portanto, uma matéria de direito processual. Partindo dessa 

premissa, é importante se determinar se a matéria processual é 

reconhecível de ofício ou somente pode ser reconhecida mediante a 

alegação da parte interessada. 
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Nessa análise, apesar de compreender que realmente exista a necessidade 

de pedido da parte na maioria das vezes, no caso particular do direito 

consumerista é perfeitamente possível a atuação de ofício do juiz, 

justamente em razão do previsto no art. 1.º do CDC. Nesse caso, existe 

ofensa ao princípio da inércia da jurisdição e tampouco da correlação, 

considerando que na execução o juiz é provocado a satisfazer o direito do 

exequente, sendo justamente isso que tentará fazer ao desconsiderar a 

personalidade jurídica da sociedade empresarial. 
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Conforme já analisado, o Novo Código de Processo Civil prevê um 

incidente processual para a desconsideração da personalidade 

jurídica, finalmente regulamentando seu procedimento. O art. 133, 

caput, do Novo CPC, prevê expressamente que a desconsideração da 

personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério 

Público, com o que afasta a possibilidade de o juiz instaurar o 

incidente ora analisado de ofício36. Já era nesse sentido a previsão 

do art. 50 do CC. 
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