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Resumo: O presente trabalho enseja dissertar, brevemente, sobre o instituto 
da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura numa medida de 
superação da distinção entre a pessoa dos sócios e administradores daquele ente 
jurídico, quando este foi utilizado de modo fraudulento ou abusivo por seus gestores 
com a intenção de esconder atos indevidos. Por tal teoria, a separação patrimonial 
e contratual é posta de lado, ultrapassando-se a pessoa jurídica que titularizou o 
ato fraudulento ou abusivo, para alcançar seu agente. Tal teoria foi introduzida 
no ordenamento jurídico brasileiro por legislações especiais, especificamente o 
Código de Defesa do Consumidor e a Lei Antitruste, e parcialmente contemplada 
de forma específica pelo Código Civil de 2002, sem que haja, ainda, consenso sobre 
sua utilização adequada, que deverá respeitar os limites propostos pelas referidas 
normas, mas também não afastar-se de seus pressupostos teóricos, protegendo 
assim a pessoa jurídica de excessos na aplicação do instituto e garantindo a função 
social da empresa. 

Palavras-chave: Desconsideração da Personalidade Jurídica, Pessoa 
Jurídica, Direito.

CONSIDERATIONS ABOUT DISREGARD TEORY OF THE LEGAL ENTITY

Abstract:  The present study discourses, shortly, about the institute of the 
disregard of the legal entity, which is shaped in the overcoming of the distinction 
between the person of the partners and administrators of that legal being, when this 
one was used in fraudulent or abusive way by his administrators with the intention 
of hiding illegal acts. By this theory, the patrimonial and contractual separation is set 

direito
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aside, overtaking the legal entity - holder of the fraudulent or abusive act - to reach 
his agent. This theory was introduced in Brazil by special legislation, specifically 
the Consumer´s Protection Code, the Antitrust Law, and partially contemplated 
by specific form in the Civil Code of 2002, without having, still, consent about the 
adequate use which must respect the limits proposed by the laws mentioned above, 
but also do not stray away from his theoretical assumptions, protecting so the legal 
entity of excesses in the application of the institute and guaranteeing the social 
function of the company.

Keywords: Disregard Teory of Legal Entity, Legal Entity, Law.

Introdução 

O ser humano, sendo um ser social, une-se com outros da mesma espécie, que 
possuem objetivos comuns, para que consiga atingir seus objetivos mais facilmente. 
Esses grupos se organizam por afinidade de objetivos que podem ser sociais, religiosos, 
familiares, esportivos, culturais ou mesmo empresariais. Com a necessidade de esses 
grupos assumirem personalidade própria, diferente da dos seus componentes, para que 
possam participar da vida jurídica, surge o conceito de pessoa jurídica. Esse instituto 
traz a essas pessoas, características básicas já existentes nas pessoas físicas, a saber: 
personalidade e capacidade jurídicas, o que possibilita a elas assumirem obrigações e 
possuírem direitos.

A concessão de prerrogativas pessoais a entes fictícios pode, porém, representar 
problemas, visto que, diferentemente das pessoas naturais, as pessoas jurídicas não possuem 
a consciência, os freios morais e as preocupações de manutenção da imagem perante 
terceiros. Em que pese à legislação estabelecer formas de alcançar os administradores das 
pessoas jurídicas que pratiquem atos contrários ao afã social, a utilização equivocada deste 
ser jurídico pode – e tem – causado prejuízos a terceiros de boa fé. 

No presente trabalho, objetivou-se tratar especificamente da utilização da pessoa 
jurídica como uma “capa” para proteger negócios escusos dos sócios e/ou administradores. 
É óbvio que isso não pode ser permitido, pois mesmo o instituto da pessoa jurídica deve 
se enquadrar na busca da paz e justiça sociais.

Para que situações como a citada anteriormente possam ser corrigidas, seria 
necessária a suplantação de um dos elementos basilares da formação das pessoas jurídicas 
– a separação entre o patrimônio empresarial e o pessoal de sócios e administradores, 
permitindo-se ultrapassar a pessoa jurídica para atingir os bens pessoais da pessoa física 
gestora. Nasce então a Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica.

No primeiro capítulo trata-se brevemente da existência legal da pessoa jurídica, com 
um breve escorço histórico e a conceituação de tal ente, bem como algumas diferenças e 
similaridades entre a pessoa física e a jurídica.

A seguir, são apresentadas definições da Teoria da Desconsideração da Personalidade 
Jurídica e as situações e meios pelos quais pode ser aplicado o referido instituto. São 
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apresentados também conceitos que são similares ao da Desconsideração, mostrando-se 
as respectivas diferenças, bem como alguma jurisprudência que trata sobre o assunto.

Por fim, se desejou fazer uma sucinta reflexão sobre as implicações da 
Desconsideração, para o que foram abordados alguns pontos positivos e negativos 
relacionados a essa teoria.

O Trabalho tem como referencial teórico as contribuições de Diniz (2005), Gagliano 
(2002), Lisboa (2003), Nicolau (2007), Ourives (2002), Pereira (2002), Rodrigues (2003) 
e Venosa (2002) e foi resultado de uma pesquisa bibliográfica considerando, além dos 
autores citados, o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990), a Lei Antitruste 
(BRASIL, 1994) e o Código Civil (BRASIL, 2002).

Personalidade jurídica

A formulação teórica daquilo que se chama personalidade significava primariamente 
a atribuição única de seres humanos, englobando seus traços pessoais, suas características 
distintivas e constituintes, especialmente no que se referia à convivência social. O Direito 
Romano burilou estas reflexões e passou a entender como personalidade aquilo que o ser 
nascido adquiria enquanto homem pertencente ao meio romano.

Como se vê, o conceito originário sequer cogitava a inclusão de um ente não 
humano, justamente por este não possuir os atributos morais e éticos necessários 
ao perfazimento do indivíduo.

No entanto, o desenvolvimento de sistemas cada vez mais complexos de organização 
social e econômica foi, lentamente, impondo ao pensamento romano uma reelaboração 
capaz de estender o conceito de personalidade a entes abstratos, de forma a possibilitar à 
sociedade certa independência jurídica de seus fundadores, ficando assim aptos à prática 
e responsabilização por atos próprios de sua atividade (CLÁPIS, 2006, p.12)..Foi no 
Direito Romano que se formulou uma primeira distinção entre o patrimônio do sócio e 
o patrimônio da empresa, distinção entre universitas bonorum e universitas patronarum, que se 
consolidaria na máxima societat distat a singulis, que no ordenamento jurídico brasileiro está 
consolidado no artigo 20 do Código Civil (BRASIL, 2002). 

A aceitação do instituto da personalidade jurídica demandou uma formulação 
teórica e a conseqüente elaboração de um conceito capaz de explicar o termo, e, neste 
artigo, deter-nos-emos na definição de Lisboa (2003, cap.22), que entende a pessoa 
jurídica como “[...] entidade diversa da pessoa natural, [...] solenemente constituída pela 
vontade de outras pessoas, físicas ou jurídicas, com personalidade e patrimônio próprios 
e distintos dos de seus constituintes [...].”

Pereira (2002, cap.11), defende que a simples união de pessoas, trabalhando 
conjuntamente para realização de algum um fim comum, nem sempre configura o 
surgimento de uma pessoa jurídica.

Não é demais ressaltar que a constituição da personalidade jurídica dá a este 
novo ente, existência própria, o que lhe confere capacidade jurídica, especificamente a 
capacidade contratual e a capacidade processual, bem como autonomia patrimonial.
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No que diz respeito às diversas teorias referentes à personalidade jurídica, basta 
dizer, para os propósitos deste estudo, que a teoria preponderante reconhece a existência 
jurídica da entidade moral, com início da existência diversa da pessoa física, possuindo 
personalidade e patrimônio próprios.

Pessoa física e pessoa jurídica

a) Diferenças
A mais básica diferença entre os tipos de pessoa está no seu nascimento. O registro 

da pessoa jurídica se dá por um ato constitutivo, pois é a partir desse ato que essa pessoa 
passa a existir. Já a pessoa física tem seu registro na forma de um ato declaratório, pois 
a mesma passa a existir a partir do seu nascimento, cabendo apenas ao sistema jurídico 
seu reconhecimento.

Outra diferença destacada por Venosa (2002, cap. 13) é amplitude da capacidade 
das diferentes pessoas: “A capacidade é decorrência lógica da personalidade atribuída à 
pessoa. Se, por um lado, a capacidade para a pessoa natural é plena, a capacidade da pessoa 
jurídica é limitada à finalidade para a qual foi criada.”

O mesmo autor cita ainda como diferença entre pessoa natural e a jurídica a 
impossibilidade dessa última ser inserida nos direitos de família e em outros direitos que 
são de exclusividade da pessoa natural, além de outras restrições impostas pela norma, 
mesmo no campo patrimonial (VENOSA, 2002, cap.13).

Outra diferença significativa, citada por Venosa (2002, cap. 13) encontra-se no 
campo processual: 

Sob o aspecto do exercício dos direitos é que ressalta a diferença com as pessoas naturais. 
Não podendo a pessoa jurídica agir senão através do homem, denominador comum de to-
das as coisas do Direito, esse ente corporificado pela norma deve, em cada caso, manifestar-
se pela vontade transmitida por alguém.

b) Similaridades
Pode-se citar como similaridade a possibilidade de responsabilização por danos 

causados a terceiros. Citando Lisboa (2003, cap. 22):

A pessoa jurídica, por ser dotada de personalidade própria e de patrimônio distinto 
daquele de seus constituintes, pode ser responsabilizada por danos causados a terceiros, 
em face do princípio da recomposição ou reparação por danos causados à vítima. [...] 
Se o representante legal ou outra pessoa que atua junto à pessoa jurídica vier a cometer 
atos ou negócios prejudiciais a terceiros, em nome dela e no regular exercício de suas 
funções, a entidade moral deverá ressarcir a vítima pelos prejuízos sofridos. A pessoa 
jurídica pode ser responsabilizada por força de negócio jurídico (categoria essa que 
abrange o contrato) ou de lei, decorrência lógica da personalidade formal advinda a 
partir do registro da entidade.



Acta Científica – Ciências Humanas – 2º Semestre de 2009 43

Pela Teoria da Aparência, em determinada situação, a responsabilidade que seria da 
pessoa física passa a ser da pessoa jurídica. Segundo Lisboa (2003, cap. 22):

[...] se o ato ou negócio foi praticado por funcionário, empregado, núncio ou preposto, 
ou por pessoa que não possui o poder de representação administrativa da pessoa jurídica, 
incumbirá a responsabilidade direta à entidade mediante a aplicação da teoria da aparência, 
porque razoavelmente a vítima poderia imaginar que a pessoa física que atuou teria poderes 
para tanto, apesar de, na realidade, não possuí-los nem por força de contrato ou estatuto 
nem em virtude de autorização da assembléia geral. [...] Nada impede que a pessoa jurídica 
utilize o direito de regresso em face do seu funcionário, empregado, núncio ou preposto, 
para obter a compensação pelo que veio a pagar a título de indenização, desde que con-
siga demonstrar a culpa daquele que atuou aparentemente em seu nome. Nas relações de 
consumo, a responsabilidade da pessoa jurídica é solidária pelos atos cometidos por seus 
empregados, prepostos ou mesmo representantes autônomos.

Ambas as pessoas possuem atributos relacionados à personalidade. Citando Venosa 
(2002, cap. 13)

A pessoa jurídica tem sua esfera de atuação ampla, não se limitando sua atividade tão so-
mente à esfera patrimonial. Ao ganhar vida, a pessoa jurídica recebe denominação, domicí-
lio e nacionalidade, todos atributos da personalidade. Como pessoa, o ente ora tratado pode 
gozar de direitos patrimoniais (ser proprietário, usufrutuário etc.), de direitos obrigacionais 
(contratar) e de direito sucessórios, já que pode adquirir causa mortis.

c) A questão patrimonial
A pessoa jurídica, como visto, se constitui a partir da vontade de outras pessoas, 

que lhe atribuem um patrimônio para que possa existir. Veja-se que a existência da pessoa 
jurídica está primordialmente centrada numa dotação de natureza patrimonial, por meio 
da qual ela será capaz de atingir sua atribuição.

Uma vez devidamente constituída, o patrimônio, originariamente pertencente 
a outra pessoa, passa a pertencer especialmente a esta nossa personalidade, e com a 
dotação vem a responsabilidade pelo patrimônio. A sociedade tornou-se independente 
de seus fundadores, e seu patrimônio é o que possui: em caso de estabelecer relações 
patrimoniais com outros entes – físicos ou jurídicos, a pessoa jurídica responderá com o 
próprio capital que possui.

Nisto, sem dúvida, assemelha-se às pessoas físicas. Convém, porém, refletir sobre 
os limites deste patrimônio, já que a pessoa jurídica age por meio de algum agente humano, 
alguma pessoa natural. 

Considerando-se a independência econômica entre a pessoa jurídica e o agente 
que a representa (e que é de fato o ser pensante que direciona suas ações), fácil é 
perceber que a separação de patrimônio que serviu como proteção e incentivo ao 
empreendedorismo no mundo capitalista gerado na Idade Moderna, poderia servir 
também como escusa para a prática de atos lesivos a terceiros e à própria sociedade, 
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sem que houvesse a necessária responsabilização do agente, tanto do ponto de vista 
patrimonial quanto do criminal.

d) Desconsideração da personalidade jurídica
A compreensão da separação entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas que dela 

fazem parte é essencial para a construção da teoria da desconsideração, bem como o 
conceito de responsabilidade limitada dos sócios; esta estabelece que os sócios responderão, 
em caso de perdas, apenas com os bens empenhados dentro da sociedade por ocasião da 
sua constituição ou aumento de capital.

Desconsideração da Personalidade Jurídica, também chamada por Lisboa (2002, 
cap. 22) de penetração ou superação, é por ele definida como o “instituto que permite a 
responsabilidade do administrador, gerente ou representante legal da pessoa jurídica, que 
ao agir, em seu nome, pratica ato lesivo aos interesses de terceiro, em abuso de poder ou 
desvio de finalidade da sociedade.”

Venosa (2002, cap. 13) define esse instituto da seguinte maneira:

[...] quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas 
finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta 
a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o jul-
gador como se o ato ou negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa 
jurídica). [...] Imputa-se responsabilidade aos sócios e membros integrantes da pessoa jurídica 
que procuraram burlar a lei ou lesar terceiros. Não se trata de considerar sistematicamente 
nula a pessoa jurídica, mas, em caso específico e determinado, não a levar em consideração. 
Tal não implica, como regra geral, negar validade à existência da pessoa jurídica.

Vê-se, pelas definições acima consideradas, que a desconsideração ferirá os 
pressupostos basilares da própria separação entre pessoa jurídica e pessoas naturais que 
lhe compõe ou administram, tendo sido necessária uma profunda revisão nos conceitos 
jurídicos para tornar tal instituto possível. 

A teoria em questão, conforme informado por Rodrigues (2006, cap. 5), está prevista 
no sistema legal americano onde é conhecida como disregard theory ou disregard of  the legal 
entity, ou ainda pela locução lifting the corporate veil, ou seja, erguendo-se a cortina da pessoa jurídica. 
Segundo Souza (2006), o mesmo conceito pode ser encontrado no sistema jurídico italiano 
como superamento della personalitá guiridica e no alemão como durchgriff  der juristichen person.

A prática do exercício empresarial apenas centrado no interesse de obtenção de 
lucro por parte dos seus sócios e administradores entende-se desprezar os limites sociais, 
e a pessoa jurídica, geralmente empresária, era – e ainda é – utilizada como “aparato 
técnico oferecido pela lei à obtenção de finalidade ilícita que os indivíduos por si sós não 
poderiam conseguir” (SILVA, 2009, p. 68).

Ora, como já visto, a formação do instituto de personalidade jurídica se deu pela 
necessidade de instrumentos legais para garantir a organização de vários indivíduos em 
torno de um propósito comum, com a necessária autonomia e independência econômica 
de seus fundadores. 
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No entanto, a experiência demonstrou que a mesma personalidade jurídica poderia 
ser utilizada desviando-se da sua função precípua, “alcançando fins ilícitos e resultados 
injustos”, contrapondo-se aos bens tutelados pelo ordenamento jurídico como um todo, 
sendo necessária a intervenção de medidas protetivas, das quais é exemplo a teoria aqui 
em análise (SILVA, 2009, p. 76).

Assim, segundo Gagliano e Pamplona Filho (2006), a personalidade jurídica deve 
ser afastada temporariamente, até que os credores “se satisfaçam no patrimônio pessoal 
dos sócios infratores”. Deseja-se superar a separação entre a pessoa jurídica e seus 
fundadores/administradores para alcançar a personalidade dos membros daquela pessoa 
jurídica para questionar os atos praticados em desacordo com a função da sociedade. 

Tendo os prejuízos sido reparados, em função do princípio da continuidade, havendo 
condições jurídicas e estruturais, a empresa poderá voltar a funcionar. Porém, em situações 
excepcionais, a despersonalização poderá ser permanente, o que caracteriza a “extinção 
compulsória da personalidade jurídica, pela via judicial”. Diniz (2005, cap. 3) comentando 
esse assunto declara: “[...] Não tem por finalidade retirar a personalidade jurídica, mas tão-
somente desconsiderá-la, levantando o véu protetor, em determinadas situações, no que 
atina aos efeitos de garantir a desvinculação da responsabilidade dos sócios da sociedade.”

A aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica visa, 
fundamentalmente, a preservação de sua finalidade social, obrigando os sujeitos que agem 
em nome da pessoa jurídica a não negligenciar este princípio superior: a utilização abusiva 
da pessoa jurídica é atentatória ao Direito e por ele coibido (SILVA, 2009).

Situações

São situações típicas, que permitem a Desconsideração da Pessoa Jurídica:

a) Abuso da personalidade jurídica
A regra básica, prevista atualmente no art. 50 do Código Civil (BRASIL, 2002), diz 

ser cabível a aplicação da desconsideração quando configurado o desvio de finalidade ou 
a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a(s) pessoa(s) física(s);

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finali-
dade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e deter-
minadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 
ou sócios da pessoa jurídica.

Assim, basilares para a correta aplicação do instituto é a configuração de fraude e/
ou de desvio de finalidade, capazes de causar a confusão patrimonial.

Por fraude entende-se o ato doloso praticado por alguém com a intenção de adquirir 
vantagem de outrem “por meio de falsas sugestões ou de encobrimento da verdade, e 
incluir surpresa, engano, astúcia, dissimulação, e qualquer outro modo injusto pelo qual o 
outro é enganado.” (SILVA, 2009, p. 78)
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Veja-se que o requerimento da desconsideração não dependerá de relação de 
crédito entre o requerente e a pessoa jurídica, já que, como bem coloca Fábio Ulhoa 
Coelho (SILVA, 2009, p. 80), “a fraude que enseja a aplicação do superamento da pessoa 
jurídica , pode ser definida como o ‘artifício malicioso para prejudicar terceiro’, não se 
limitando este terceiro aos credores, mas abrangendo qualquer sujeito de direito lesado 
em seus interesses jurídicos”.

Por abuso de direito entende-se a prática de ato contrário ao fim da pessoa jurídica, 
ainda que não ilegal: basta que o ato exceda o que se espera da função do ente jurídico, em 
detrimento do interesse social. Veja-se: o ato praticado pela pessoa jurídica pode, em si 
mesmo, ser lícito, mas seria ilícito se praticado diretamente pela pessoa física que agiu em 
nome da pessoa jurídica, justamente usando-a para esconder a ilicitude (COELHO, 2008, 
p. 43). Assim, o abuso de direito não se pode entender como sinônimo de ilicitude.

b)  Em detrimento do consumidor (CDC, 28) ou por infração da ordem 
econômica (Lei Antitruste, 18) 

O Código de Defesa do Consumidor foi uma das primeiras legislações brasileiras a 
prever expressamente a hipótese de aplicação da teoria aqui estudada. O seu texto, previu 
a hipótese de desconsideração nos seguintes casos:

* Abuso de Direito
* Excesso de Poder
* Infração da Lei
* Fato ou Ato Ilícito
* Violação dos Estatutos ou do Contrato Social
*Falência, Estado de Insolvência, Encerramento, Inatividade. Sempre que 

ocasionadas por má administração da pessoa jurídica.
Essas situações são previstas no Art. 28. do Código de Defesa do Consumidor 

(BRASIL, 1990). Observe-se, no entanto, que o referido estatuto legal apenas tem sua 
aplicação possível quando se configurar lesão a consumidor, de maneira que, ainda 
que estabelecido legalmente que a má administração causadora de falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade ensejam a desconsideração, tal medida só poderá 
ser requerida, nestes casos, na hipótese específica de dano ao consumidor, não podendo 
ser argüida por sócios ou credores empresariais.

Situações similares também são previstas no Art. 18 da Lei Antitruste (BRASIL, 1994): 

Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá 
ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infra-
ção 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.

Este artigo possui a mesma vedação interpretativa acima apontada: a desconsideração 
aqui prevista somente poderá ser alegada na hipótese de infração à ordem econômica. 
Quando estiver em discussão pedido de desconsideração baseado em interesses de 
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credores ou sócios que se entendam lesados, o caminho para o pedido de desconsideração 
deverá basear-se no artigo 50 do Código Civil. 

Não é demais ressaltar que o Código Civil, ao tratar do assunto posteriormente 
às legislações especiais referidas, criou uma situação antinômica; situação em que devem 
ser consideradas as regras de interpretação próprias. Assim, as normas especiais, voltadas 
para o consumidor e para os casos de infração à ordem econômica, deverão ser aplicadas 
naqueles casos específicos, restando à norma cronologicamente superior e genérica, o 
tratamento dos casos para os quais foi destinada, não sendo cabível a utilização analógica 
ou subsidiária daquelas leis anteriores.

O artigo 50 do Código Civil e sua interpretação jurisprudencial
Sobre o Art. 50. do Código Civil (BRASIL, 2002), as Jornadas de Direito Civil 

promovidas pelo Centro de Estudos da Justiça Federal emitiu os seguintes enunciados 
(PRÓ-CONCURSO: DICA: ENUNCIADOS DAS JORNADAS DE DIREITO CIVIL,  
2008):

a) Enunciado 7 – Art. 50: só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica 
quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios 
que nela hajam incorrido.

b) Enunciado 51 – Art. 50: a teoria da desconsideração da personalidade jurídica – 
disregard doctrine – fica positivada no novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes 
nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema.

c) Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os 
parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de 
finalidade social ou confusão patrimonial). (Este Enunciado não prejudica o Enunciado n. 7)

d) Enunciado 281 – Art. 50. A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no 
art. 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica.

e) Enunciado 282 – Art. 50. O encerramento irregular das atividades da pessoa 
jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica.

f) Enunciado 283 – Art. 50. 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.

g) Enunciado 284 – Art. 50. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos ou de fins não-econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da 
personalidade jurídica.

h) Enunciado 285 – Art. 50. A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do 
Código Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica em seu favor. 

Implicações da desconsideração

Não existe consenso entre os doutrinadores sobre a contribuição da Teoria da 
Desconsideração da Pessoa Jurídica para o ordenamento jurídico como um todo, pelo 
menos com a forma em que a mesma foi positivada.

Destacam-se os seguintes pontos positivos e negativos sobre o tema:
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Pontos positivos

a) Acesso ao patrimônio dos reais fraudadores
Segundo Gagliano e Pamplona Filho (2002, cap. 6):

[...] a norma não limita a desconsideração aos sócios, mas também a estende aos administra-
dores da pessoa jurídica. Esse dispositivo pode se constituir em um valiosíssimo instrumen-
to para a efetivação da prestação jurisdicional, pois possibilita, inclusive, a responsabilização 
dos efetivos “senhores” da empresa, no caso – cada vez mais comum – da interposição de 
“testas-de-ferro” (vulgarmente conhecidos como “laranjas”) nos registros de contratos so-
ciais, quando os titulares reais da pessoa jurídica posam como meros administradores, para 
efeitos formais, no intuito de fraudar o interesse dos credores.

b) Celeridade processual
Gagliano e Pamplona Filho (2002, cap. 6) consideram que a Teoria da Desconsideração 

da Personalidade Jurídica contribui para a celeridade processual afirmando:

A grande virtude, sem sombra de qualquer dúvida, da desconsideração da personalidade 
jurídica prevista no art. 50 – e todos reconhecem ser esta uma das grandes inovações do 
CC-02 – é o estabelecimento de uma regra geral de conduta para todas as relações jurídicas 
travadas na sociedade, o que evita que os operadores do Direito tenham de fazer – como 
faziam – malabarismos dogmáticos para aplicar a norma – outrora limitada a certos mi-
crossistemas jurídicos – em seus correspondentes campos de atuação (civil, trabalhista, 
comercial etc.).

Pontos negativos

a) Insegurança jurídica

O § 5° do Art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) segundo Nicolau 
(2007, p. 123-145): “[...] vira do avesso toda construção secular da personalidade jurídica 
distinta dos membros que a compõem. Referido parágrafo torna regra o que é exceção. Faz 
o caput do artigo tornar-se letra morta [...].” Segundo esse mesmo autor, o veto presidencial 
que recaiu sobre o § 1° deveria ter recaído sobre esse e, por equívoco, não ocorreu.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, 
de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

b) Desestímulo à criação de novas pessoas jurídicas, enfraquecendo a 
concorrência

Segundo Nicolau (2007, p. 123-145):

[...] toda defesa exarcebada acaba por prejudicar quem se busca proteger. Levar a prote-
ção do consumidor às últimas conseqüências, [...] significa desestimular o impulso para a 
criação de novas pessoas jurídicas e de novos fornecedores, o que por sua vez desestimula 
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a concorrência e coloca o consumidor nas mãos dos poucos “sobreviventes” de um mar-
cado já famoso pela rara sobrevivência diante de fatores como a tributação explosiva, a 
concorrência com produtos piratas, o pagamento de “um funcionário a mais para os cofres 
públicos a cada funcionário efetivamente contratado” e da condescendência estatal com o 
mercado ilegal.

Considerações finais

Em que pesem os argumentos e considerações feitas aos limites da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, tal instituto se impôs em face da aplicação 
desfuncional da personalidade jurídica. 

A sociedade ocidental contemporânea organizou-se com base em princípios liberais 
que deram aos indivíduos a hipótese de liberdade na utilização de seu patrimônio: a pessoa 
jurídica, em seus primórdios romanos e nas consecuções da era moderna, visava sempre o 
incentivo da livre utilização da propriedade, com o propósito do incremento econômico. 

A história, porém, demonstrou que o liberalismo por si só não era capaz de garantir 
as condições para a verdadeira igualdade: a livre utilização da propriedade significou o 
agravamento das discrepâncias econômicas entre indivíduos que, formalmente, eram 
iguais. O surgimento do Welfare State desejou justamente reequilibrar a liberdade do uso 
da propriedade com a regulação estatal das ações econômicas e sociais.

Neste sentido, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica eleva, 
primeiramente, a função social da propriedade acima do direito de liberdade e de 
propriedade: a pessoa jurídica, a qual se concedeu autonomia e independência, seria 
exercida nos limites considerados adequados para a manutenção do equilíbrio social.

Veja-se: qualquer distorção que coloque em risco a justiça social deve ser corrigida 
pelo ordenamento jurídico.

A Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica é uma boa resposta para esse tipo 
de distorção jurídica. Permitir que o patrimônio daqueles que utilizaram o instituto da 
pessoa jurídica para encobertar fraudes e abusos seja atingido é uma forma mais do que 
razoável para sanar o problema.

Obviamente que a mesma não pode ser utilizada indiscriminadamente pois pode   
colocar em risco a segurança jurídica, base sobre a qual está apoiada toda a sociedade bem 
como suas relações jurídico-sociais, razão pela qual a teoria em questão ainda sofrerá, na 
medida da sua maturação, os necessários ajustes.
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