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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar os impactos e a aplicação dos novos critérios introduzidos 

pela Lei de Liberdade Econômica (LLE) ao art. 50 do Código Civil de 2002 que disciplina a 

aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tal análise foi realizada 

mediante revisão bibliográfica e análise de conteúdo de 670 acórdãos do Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJSP), os quais foram julgados no período de dois após anos promulgação da 

LLE, isto é, entre 20/09/2019 a 20/09/2021. A pesquisa identificou que os impactos da LLE 

não foram significativos no TJSP – mesmo considerando o contexto de recente inovação 

normativa – seja no plano concreto – por meio da perquirição dos novos requisitos legais pelas 

câmaras julgadoras – seja no plano simbólico – por meio de utilização da Lei como argumento 

de reforço. 

 

Palavras-chave: desconsideração da personalidade jurídica - desvio de finalidade - Lei nº. 

13.874 - Lei da Liberdade Econômica – Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to analyze the impacts and the application of the new criteria introduced by 

the Economic Freedom Law to article 50 of the 2002 Civil Code, which governs the piercing 

the corporate veil. This analysis was carried out through a bibliographic review and content 

analysis of 670 decisions ruled by the São Paulo State Court of Appeals, which were judged 

in the period of two years after the enactment of the Economic Freedom Law, between 

09/20/2019 and 09/20/2021. The research identified that the impacts of the Economic 

Freedom Law were not significant in the São Paulo State Court of Appeals - even regarding 

the context of recent normative innovation - either at the concrete level - through the inquiry 

of the new legal requirements by the judging chambers - or at the symbolic level - using the 

Law as a reinforcement argument. 

 

 

Keywords: piercing the corporate veil - deviation of purpose - Legislation nº. 13.874 - 

Economic Freedom Law - São Paulo State Court of Appeals. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fim de alavancar capital e insumos, o ser humano, movido por sua natureza gregária, 

uniu-se para o desenvolvimento de atividades diversas. Diante disso, coube ao Direito atribuir 

personalidade jurídica a esses agrupamentos de bens e pessoas de modo a permitir o seu pleno 

desenvolvimento nas relações civis por meio da contração de direitos e obrigações. Sob esse 

contexto, surgiram as pessoas jurídicas enquanto sujeitos de direito. 

Observou-se, contudo, que o pleno desenvolvimento das atividades econômicas 

necessitaria de uma forma de demarcação dos riscos, permitindo aos sócios antever e valorar 

os prejuízos passíveis de ocorrerem no empreendimento. Afinal, poucas pessoas se arriscariam 

em empreender, caso o fracasso de seu negócio implicasse a perda não apenas do montante 

aplicado, mas também de seu patrimônio pessoal. Por isso, a fim de assegurar previsibilidade e 

segurança jurídica aos investidores, foram criadas as pessoas jurídicas dotadas de 

responsabilidade limitada.  

 Não em vão, as sociedades de responsabilidade limitada – sociedade anônima e 

sociedade limitada – proliferarem-se no Brasil, pois estas agregam autonomia patrimonial e 

limitação dos riscos, permitindo aos agentes de mercado reservarem, de modo legítimo, apenas 

parte de seu patrimônio para responderem pelas dívidas decorrentes da atividade econômica.  

Infere-se, portanto, que a autonomia patrimonial é a tônica para a exploração da 

atividade econômica ao limitar os prejuízos pessoais do empresário, o que repercute 

diretamente no desenvolvimento econômico e social ao influenciar no aumento de riquezas, 

arrecadação de impostos e produção de empregos.  

Assim, por figurar como instrumento imprescindível à economia de mercado, coube ao 

Direito tutelar especialmente o manejo da pessoa jurídica por seus sócios e administradores, a 

qual deve ser operada dentro dos limites legais, impedindo-se o abuso de direito, a fraude e 

demais iniquidades.  

A outorga de personalidade jurídica pelo ordenamento jurídico, portanto, tem por 

finalidade o livre estabelecimento de relações jurídicas lícitas, de modo a propiciar o comércio 

e outras atividades negociais. Assim, a personalidade jurídica e a separação patrimonial devem 

proteger o patrimônio dos sócios e da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade 

para a qual a sociedade se propõe a existir. 

Notou-se, contudo, que o privilégio da responsabilidade limitada poderia ser utilizado 

pelos sócios – que se beneficiavam de ganhos irregulares – em detrimento dos credores sociais 



 

 

– que suportavam prejuízos da atividade irregular –, razão pela qual se desenvolveu a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de assegurar o uso adequado da pessoa 

jurídica.  

Por meio do referido instituto, uma vez satisfeitos os requisitos legais, o juiz deixa de 

aplicar a regra da separação patrimonial existente entre a sociedade e seus sócios – segundo a 

qual cabe à pessoa jurídica responder por suas obrigações – a fim de alcançar o patrimônio 

pessoal do sócio que, abusando de seu direito, fez da personalidade jurídica uma simples 

fachada para ocultar uma situação danosa, desvirtuando-a de seus propósitos legítimos. 

Dessa forma, o instituto da desconsideração, em sua modalidade direta, visa à 

responsabilização da pessoa física – que seria o verdadeiro obrigado e responsável pelos danos 

causados a terceiros –, ao estender os efeitos das obrigações da sociedade aos sócios ou 

administradores. A desconsideração, portanto, deve ser aplicada com cautela e parcimônia, isto 

é, a regra é que prevaleça a autonomia patrimonial, sendo a desconsideração uma exceção.  

É sob esse viés de excepcionalidade da suspensão dos efeitos da separação patrimonial 

que foram promovidas alterações no art. 50 do Código Civil de 2002, que trata da 

desconsideração da personalidade jurídica, pela Lei nº. 13.874/2019, conhecida como Lei da 

Liberdade Econômica – originária da Medida Provisória nº. 881/2019 – a qual foi criada com 

o intuito de desburocratizar o exercício da livre-iniciativa.  

O presente trabalho, nesse sentido, propõe-se a investigar os reais impactos da referida 

Lei no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente no tocante ao 

requisito de desvio de finalidade, por meio da realização de pesquisa e análise da jurisprudência 

do Tribunal de Justiça de São Paulo.  

  



 

 

CAPÍTULO I 

 

A PERSONALIDADE JURÍDICA E A RESPONSABILIDADE LIMITADA 

 

 

Não há como compreender a desconsideração da personalidade jurídica, e tampouco 

analisá-la criticamente, sem primeiramente estudar a pessoa jurídica e a responsabilidade 

limitada enquanto fenômenos jurídicos. Diante disso, o primeiro capítulo dedicar-se-á a análise 

dos principais aspectos e fundamentos, sem adentrar nas minúcias conceituais, da pessoa 

jurídica e da responsabilidade limitada, molas propulsoras da atividade econômica. 

 

O século XX, podemos dizer, foi o século da pessoa jurídica. Desde então, 

pouquíssimas atividades da sociedade são desempenhadas pelo homem como pessoa 

natural. A pessoa jurídica, da mais singela à mais complexa, interfere e imiscui-se na 

vida de cada um, até mesmo na vida privada. Sentimos um crescimento exacerbado 

da importância das pessoas jurídicas. Atualmente, o peso da “economia” conta-se pela 

potencialidade das pessoas jurídicas, que transcendem o próprio Estado e se tornam 

supranacionais naquelas empresas que se denominam “multinacionais”. [...] Segundo 

Antônio Chaves, ao escrever no século XX (1982, v. 1. t. 1:652), “vivemos o século 

das pessoas jurídicas, se não são elas que vivem o nosso século”. (VENOSA, 2022, 

p. 216). 

 

1.1. A pessoa jurídica  

 

O desenvolvimento da sociedade demonstra que o ser humano é naturalmente gregário, 

principalmente para fins econômicos. Diante disso, cabe ao Direito conferir personalidade 

jurídica a essa predisposição associativa a fim de viabilizar a atuação autônoma e funcional da 

pessoa jurídica com vistas à realização de seus objetivos (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2021).1   

Nesse sentido, os sujeitos de direito são entes com “aptidão para adquirir e exercer 

direitos e contrair obrigações” (PEREIRA, 2022, p. 254), podendo ser pessoas naturais, quando 

coincidentes com o ser humano, ou pessoas jurídicas, quando se tratar de um conjunto de bens 

ou de pessoas organizadas para um fim comum. Assim, enquanto sujeito de direito, a pessoa 

 
1 “A razão de ser, portanto, da pessoa jurídica está na necessidade ou conveniência de os indivíduos unirem 

esforços e utilizarem recursos coletivos para a realização de objetivos comuns, que transcendem as possibilidades 

individuais. Essa constatação motivou a organização de pessoas e bens, com o reconhecimento do direito, que 

atribui personalidade ao grupo, distinta da de cada um de seus membros, passando este a atuar na vida jurídica 

com personalidade própria” (GONÇALVES, 2022, p. 236).  



 

 

jurídica é capaz de praticar atos ou negócios da vida civil, adquirindo direitos e contraindo 

obrigações (AZEVEDO, 2019). 

 

Nas pessoas físicas, a sua personalidade jurídica é autônoma e originária, no sentido 

de que é inerente ao ser humano como atributo de sua dignidade pessoal, enquanto 

nas pessoas jurídicas, ou coletivas, ela é meramente instrumental e derivada ou 

adquirida, meio de realização de infinita variedade dos interesses sociais. (AMARAL, 

2018).  

 

A pessoa jurídica surge da união de recursos de pessoas que visam a objetivos comuns 

e, para isso, celebram contrato, o qual só terá personalidade jurídica após o registro, pois é este 

o momento em que o Estado reconhece a pessoa jurídica como sujeito titular de direitos e 

deveres.2 

As pessoas jurídicas são caracterizadas por (i) capacidade de fato e de direito próprias, 

(ii) existência de estrutura organizativa artificial, (iii) persecução de uma finalidade específica, 

(iv) patrimônio próprio e autônomo, e (v) publicidade de sua constituição (AMARAL, 2018). 

Nesse sentido, a personificação é processo pelo qual é reconhecida a personalidade 

jurídica por meio do cumprimento de requisitos legais. A partir desse processo tem-se a 

formação de um novo centro de direitos e deveres, dotado de capacidade de fato e de direito, 

com total independência nas relações jurídicas em relação a seus membros. 

A outorga de personalidade jurídica pelo ordenamento a entidades de existência ideal 

visa ao estabelecimento de atividades negociais lícitas. Esse objetivo é, inclusive, ressaltado no 

art. 49-A do Código Civil de 2002, introduzido pela LLE, e cuja equivalência já era identificada 

no Código Civil de 1916. Em ambos os artigos se reafirma a autonomia jurídico-existencial da 

pessoa jurídica em face de seus sócios (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021). 

A constituição da pessoa jurídica privada requer, salvo nos casos da sociedade 

unipessoal,3 que duas ou mais pessoas se unam com base em um interesse comum (affectio 

 
2 Assim, observa-se que, em um primeiro momento, a pessoa jurídica tem personalidade de fato, quando celebrado 

o contrato pelos sócios, e só posteriormente, quando o referido contrato é registrado perante órgão competente, 

tem-se a personalidade de direito (AZEVEDO, 2019). 
3 Art. 1.052 do CC/02: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 1º  A sociedade limitada pode ser 

constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.  § 2º  Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do 

sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social”.  



 

 

societatis)4 para o exercício de alguma atividade lícita e possível,5 tendo para isso um 

patrimônio próprio e determinado para fins de garantia do cumprimento de suas obrigações 

sociais.  

Além dos requisitos de ordem material – pluralidade de pessoas ou de bens e uma 

finalidade específica –, a constituição da pessoa jurídica também requer a satisfação de 

requisitos formais, quais sejam: (i) ato constitutivo com conteúdo mínimo determinado e (ii) 

registro perante órgão competente6 (TEPEDINO; OLIVA, 2022), visto que “a pessoa jurídica 

tem sua origem em uma manifestação humana, em um ato volitivo; [por isso,] quem tiver 

interesse deve provar que essa pessoa existe e preenche as condições legais de existência” 

(VENOSA, 2022, p. 242).  

Nota-se, portanto, que o registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva, por ser 

atributo de sua personalidade, diferentemente das pessoas físicas cujo registro tem natureza 

meramente declaratória (LÔBO, 2021). A inscrição registral, desse modo, é uma exigência legal 

necessária para dar publicidade ao documento constitutivo da pessoa jurídica, propiciando 

segurança aos negócios. 

 

Desse modo, deverão ser declarados, no registro, os atributos identificadores da 

pessoa jurídica de direito privado, que, com eles, se qualifica especificamente. Isso é 

 
4 “A affectio societatis é a vontade dos sócios de se associarem e de se manterem associados para a realização 

de um propósito comum. Expressão latina, cunhada por Ulpiano, caracteriza a vontade dos sócios de se 

auxiliarem mutuamente, de participarem ativamente no desenvolvimento do objeto social para partilharem os 

lucros da atividade. A affectio identifica a vontade dos contratantes do ato constitutivo de sociedade. É causa 

subjetiva do contrato e caracteriza o ânimo não apenas de se atribuírem direitos subjetivos e obrigações aos 

participantes, mas de colaborarem na formação de uma organização. Essa organização é compreendida como a 

coordenação de influência recíproca entre atos, a atividade. [...] É essa vontade de colaboração, de formação de 

uma organização como valor prevalente, em vista da qual serão atribuídos os direitos subjetivos e as 

obrigações, que distingue o contrato de sociedade dos demais” (SACRAMONE, 2021, p. 65, grifou-se).  
5 “[...] deve concorrer a licitude de seu objetivo ou finalidade. Não há que se reconhecer existência legal e validade 

à pessoa jurídica que tenha objeto social ilícito ou proibido por lei, pois a autonomia da vontade não chega a esse 

ponto” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021, p. 87). 

“Um terceiro requisito ainda é exigido, sem o qual não poderá haver pessoa jurídica, ainda que se agreguem 

pessoas naturais e se encontrem presas pelo encadeamento psíquico. Se a justificativa existencial da pessoa jurídica 

é a objetivação das finalidades a que visa o propósito de realizar mais eficientemente certos objetivos, a liceidade 

destes é imprescindível à vida do novo ente, pois não se compreende que a ordem jurídica vá franquear a formação 

de uma entidade, cuja existência é a projeção da vontade humana investida de poder criador pela ordem legal, a 

atuar e proceder em descompasso com o direito que lhe possibilitou o surgimento” (PEREIRA, 2022, p. 255). 
6 Art. 45 do CC/02: “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder 

Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo”.  

Art. 46 do CC/02: “O registro declarará: I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, 

quando houver; II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; III - o modo por 

que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; IV - se o ato constitutivo é 

reformável no tocante à administração, e de que modo; V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, 

pelas obrigações sociais; VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse 

caso”. 



 

 

de real importância na vida da pessoa jurídica, no âmbito de seus negócios, direitos e 

obrigações, e de sua responsabilidade. (AZEVEDO, 2019, p. 106). 

 

Uma vez cumpridos os requisitos de ordem legal, é atribuída personalidade jurídica ao 

agrupamento social. Permite-se, assim, que as pessoas jurídicas atuem no campo jurídico, as 

quais poderão usar, gozar e dispor de seus direitos, bem como contrair obrigações, de modo a 

atribuir força obrigatória às suas manifestações de vontade que serão emitidas pelas pessoas 

físicas que as compõem.  

Notabiliza-se, diante disso, a simplicidade legislativa quanto aos requisitos legais para 

criação da pessoa jurídica. O ordenamento jurídico, assim, permite sem grandes dificuldades a 

criação de um novo centro de imputação de direitos e deveres, abrindo amplo espaço para 

utilização abusiva da personalidade jurídica no Brasil (FRAZÃO, 2020).  

Em que pese a origem da pessoa jurídica esteja ligada, ainda que formalmente, à 

persecução de finalidades sociais e econômicas autônomas, não raramente as pessoas jurídicas 

são criadas apenas para blindagem patrimonial dos sócios.  

A utilização oportunista da pessoa jurídica se torna ainda mais frequente em sociedades 

com poucos sócios, ou seja, em empresas de pequeno porte. Afinal, quanto menor o número de 

sócios, mais fácil será a retirada de bens da entidade em detrimento dos credores 

(HANSMANN; KRAAKMAN; SQUIRE, 2006).7 Não sem razão, proliferam-se no Brasil 

empresas com único sócio ou de caráter familiar.  

Não há dúvidas de que, sendo um ente abstrato, a pessoa jurídica necessita de pessoas 

que a administre e a represente nos negócios. O que, contudo, não significa que os interesses 

possam se confundir.  

Sendo especial a capacidade da pessoa jurídica, tem-se que o seu campo de atuação 

estará delimitado em seu ato constitutivo – contrato social ou estatuto – e na própria Lei, de 

modo a garantir à pessoa jurídica o pleno “gozo dos direitos civis que lhe são necessários à 

realização dos fins justificativos de sua existência” (PEREIRA, 2022, p. 266). Os sócios e 

 
7 “The chances that owners will be able to shift assets opportunistically either into the firm (which entity shielding 

encourages) or out of it (which limited liability encourages) depend on several factors, perhaps the most important 

of which is the number of owners. An entity’s owners are unlikely to permit each other to shift assets 

opportunistically unless the result is mutually beneficial, suggesting that opportunistic asset shifting of both types 

should decrease as the number of owners rises” (HANSMANN; KRAAKMAN; SQUIRE, 2006, p. 14). 



 

 

administradores devem seguir estritamente tais limites por meio dos órgãos de presentação da 

pessoa jurídica, 8 sob pena de ineficácia ou abuso de direito.9  

A delimitação formal dos fins econômicos e dos poderes dos sócios e administradores, 

nos atos constitutivos da pessoa jurídica, todavia, mostra-se insuficiente para garantir a real 

autonomia de seus interesses. “Do ponto de vista operacional, falta uma maior reflexão sobre 

como separar o interesse da pessoa jurídica justificador da própria personalização e o interesse 

dos seus componentes, como é o caso dos sócios” (FRAZÃO, 2020, p. 468). Trata-se, pois, de 

problema estrutural que repercute diretamente na aplicação do instituto da desconsideração, 

conforme será explicado posteriormente.  

Inobstante ao supracitado problema estrutural de desvirtuamento das pessoas jurídicas, 

cumpre esclarecer que, dentre as várias espécies de pessoas jurídicas,10 destaca-se no presente 

trabalho as sociedades: pessoas jurídicas de direito privado com interesses pecuniários de 

natureza civil ou empresarial formada pela reunião de bens ou serviços para o exercício de 

atividade econômica.11 

 
8 Cumpre destacar que presentação não se confunde com representação, visto que a primeira se configura quando 

os atos são praticados por pessoas físicas integrantes de algum órgão, ou seja, são considerados atos próprios das 

pessoas jurídica; já a representação ocorre quando há incapacidade. Por isso, diz-se que “um sócio ou associado 

pode representar a pessoa jurídica, mediante procuração que esta lhe outorgue, nunca como órgão” (LÔBO, 2021, 

p. 78). Nesse aspecto, Pontes de Miranda ressalta que “Quando o órgão da pessoa jurídica pratica o ato, que há de 

entrar no mundo jurídico como ato da pessoa jurídica, não há representação, mas presentação. O ato do órgão não 

entra, no mundo jurídico, como ato da pessoa, que é órgão, ou das pessoas que compõem o órgão. Entra no mundo 

jurídico como ato da pessoa jurídica, porque o ato do órgão é ato seu. Ainda há presentação, e não representação, 

conforme já aprofundamos no Tomo I, se a pessoa física ou o órgão da pessoa jurídica pratica o ato, através de 

mensageiro ou de aparelho automático. (2012, Tomo III, versão digital). A presentação, portanto, permite que as 

pessoas jurídicas respondam com todo o seu patrimônio pelos atos praticados, seja pela atuação dos seus órgãos 

integrantes, ou ainda por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele”. 
9 Os órgãos são parte integrante da pessoa jurídica, sem os quais ela não pode realizar suas finalidades e 

desenvolver sua atividade. São os órgãos que exercem direitos e assumem obrigações pelas quais a pessoa jurídica 

responde. Por isso, a atuação dos órgãos deve ser pautada no interesse coletivo que caracteriza a pessoa jurídica 

(MIRAGEM, 2021). 
10 “A primeira grande divisão que se faz é de pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito 

privado (art. 40 do vigente Código Civil). As pessoas jurídicas de direito público são de direito público interno e 

de direito público externo ou internacional. [...] As pessoas jurídicas de direito privado originam-se da vontade 

individual, propondo-se à realização de interesses e fins privados, em benefício dos próprios instituidores ou de 

determinada parcela da coletividade. As pessoas jurídicas de direito privado vêm enunciadas no art. 16 do Código 

Civil de 1916: sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública 

e as fundações, bem como as sociedades mercantis. O Código de 2002, assimilando a doutrina e os costumes 

contemporâneos, enuncia as pessoas jurídicas no art. 44: ‘I – as associações; II – as sociedades; III – as fundações.’ 

A Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003, incluiu, nesse artigo, duas outras entidades: ‘IV – as organizações 

religiosas V – os partidos políticos’, e a Lei nº 12.441, de 2011 acrescentou o inciso VI – as empresas individuais 

de responsabilidade limitada. Faremos ainda referência a essa inovação, texto deste inciso com tentativa de 

revogação pela MP nº 1.085/2021” (VENOSA, 2022, p. 224). 
11 Art. 981 do CC/02: “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, 

com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Parágrafo 

único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados”. 

 



 

 

A sociedade, desse modo, está atrelada à economia de mercado ao permitir a 

constituição de capital e proteger o investidor dos riscos sujeitos à atividade. Diante dessa 

finalidade econômica, torna-se imprescindível a constituição de patrimônio para a 

personificação da sociedade. 

As sociedades podem ser classificadas em simples e empresárias.12 Estas últimas são 

sociedades que têm por objeto o exercício de atividade econômica organizada para produção 

ou circulação de bens ou serviços (AMARAL, 2018), enquanto aquelas são voltadas para o 

exercício de atividade intelectual, científica, artística etc.  

Nesse sentido, diante dos variados tipos de sociedade, é importante esclarecer, desde já, 

que quando o presente trabalho mencionar “sociedade” estará tratando de “sociedade 

empresária de responsabilidade limitada”, ou seja, de sociedades voltadas para fins econômicos 

em que o risco de todos os sócios está restrito à integralização do capital social.13  

“As pessoas jurídicas nascem, desenvolvem-se, modificam-se e extinguem-se” 

(GONÇALVES, 2022, p. 301). A dissolução, contudo, deve ser acompanhada da liquidação 

para que se tenha a devida extinção da pessoa jurídica. A liquidação, por sua vez, diz respeito 

ao pagamento das dívidas da pessoa jurídica e à partilha do excedente entre os sócios.14 Assim, 

após a dissolução e a liquidação, operar-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica 

junto ao registro competente.  

Quando tais procedimentos não são cumpridos para fins de extinção da pessoa jurídica, 

tem-se o encerramento irregular da empresa, que corresponde a uma das principais condutas 

apontadas entre os recursos analisados na presente pesquisa que versam sobre desconsideração 

da personalidade jurídica. 

 

1.2. Autonomia patrimonial   

 
Cumpre destacar que “no direito vigente, a partir do Código Civil de 2002, refinou-se a precisão dos conceitos, do 

que resulta a exclusividade do uso da expressão associação às pessoas jurídicas que se distingam como união de 

pessoas com fins não econômicos, reservando-se a designação sociedade para as uniões de pessoas com fins 

econômicos” (MIRAGEM, 2021, p. 286).  
12 Art. 982 do CC/02: “Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o 

exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais”. 
13 Art. 1.052 do CC/02: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 
14 “Não é por outra razão que o art. 51 do Código Civil disciplina o procedimento de liquidação do patrimônio da 

pessoa jurídica, antecedente a sua extinção. Liquida-se o patrimônio para satisfazer suas dívidas e receber seus 

créditos, assim como para dar a destinação correta ao seu saldo, se houver. No caso das sociedades, incidem as 

regras gerais do art. 1.102 e seguintes do Código Civil, sem prejuízo do disposto na legislação no caso da falência 

de sociedades empresárias (Lei 11.101/2005), ou ainda os procedimentos especiais de liquidação de certas pessoas 

jurídicas” (MIRAGEM, 2021, p. 330). 



 

 

 

A pessoa jurídica, enquanto sujeito de direito, tem atributos, quais sejam: (i) capacidade, 

(ii) nome, (iii) domicílio e (iv) patrimônio. Dessa forma tem-se que os patrimônios pessoais dos 

sócios não devem se confundir com o patrimônio da pessoa jurídica, sob pena de configurar 

abuso da personalidade jurídica.  

A independência patrimonial é precisamente o principal atrativo para a constituição da 

pessoa jurídica, uma vez que o isolamento patrimonial – embora não seja sinônimo de limitação 

da responsabilidade, conforme será explicado posteriormente – permite a delimitação dos bens 

que estarão passíveis aos riscos do negócio.   

 

Um dos efeitos da personificação é a total independência patrimonial e individual da 

nova entidade, relativamente aos membros que a constituem. Essa independência 

revela-se no patrimônio, nas relações jurídicas e na responsabilidade civil, sabido que 

o novo ente não responde pelos atos de seus membros, nem estes por atos daquele, 

salvo expressa disposição legal ou contratual. (AMARAL, 2018, pp. 417-718). 

 

Assim, tem-se que a autonomia patrimonial é a principal característica da pessoa jurídica 

ao permitir a criação de um ente apto a adquirir direitos e obrigações que não se confundem 

com os sócios. Dessa forma, a sociedade realiza operações empresariais por meio de seu próprio 

patrimônio.  

As operações comerciais têm reflexo patrimonial na medida em que implicam 

determinada projeção – seja de direito ou obrigação – de natureza econômica; assim, ainda que 

não se saiba antecipadamente se o resultado do negócio será positivo ou negativo, é fato que 

este resultado afetará o patrimônio do sujeito de direito (PEREIRA, 2022).   

Ganha ainda mais relevância a noção de patrimônio, pois nela se baseia o princípio 

norteador do direito das obrigações segundo o qual o patrimônio do devedor responde por suas 

dívidas. Não em vão, é o patrimônio da sociedade que responde prioritariamente pelas suas 

obrigações e que constitui garantia geral de seus credores, seja por decorrência de atos lícitos 

ou ilícitos (GONÇALVES, 2022), uma vez que a personificação vincula os bens sociais ao 

desenvolvimento da atividade econômica.   

O patrimônio corresponde à unidade jurídica formada pelos direitos e obrigações de 

uma pessoa, caracterizando-se por três elementos: (i) unidade do conjunto de direitos e 

obrigações, (ii) natureza pecuniária e (iii) atribuição a um determinado titular (AMARAL, 



 

 

2018). Nesse sentido, é possível afirmar que toda pessoa tem direitos e obrigações 

pecuniariamente apreciáveis (GOMES, 2019).15  

O patrimônio, portanto, compreende o ativo – representado pelos direitos – e o passivo 

– representado pelas obrigações. Tem-se o patrimônio líquido quando se deduz o débito do 

crédito, sendo que a circunstância de ser o passivo superior ao ativo não o desnatura, pois, 

exprime sempre um valor pecuniário, positivo ou negativo (PEREIRA, 2022).16 

No que tange à categorização jurídica do patrimônio, este é classificado como 

universalidade de direito, ou seja, corresponde ao agrupamento de relações jurídicas singulares 

– e economicamente apreciáveis – por força de lei, e não pela mera vontade do sujeito. A 

unificação é feita por força de lei diante do grau de importância do fim econômico-social do 

patrimônio, visto que este viabiliza a contração de obrigações pelos indivíduos ao exercer a 

função de garantia aos credores (VIDIGAL, 2021). 

Dessa forma, as pessoas jurídicas são responsáveis civilmente pelos danos causados, 

seja no plano contratual ou extracontratual, respondendo com seu patrimônio por danos 

causados a terceiros. Ou seja, a responsabilidade das pessoas jurídicas terá cunho econômico. 

Infere-se, portanto, que a desconsideração da personalidade jurídica, conforme será 

analisado melhor posteriormente, foi idealizada sob caráter excepcional devido a dois 

aspectos: primeiro, porque foge à regra de que cabe ao devedor responder com seu patrimônio 

pelas dívidas contraídas; segundo, porque é aplicada justamente nas situações em que o 

ordenamento jurídico não prevê responsabilização direta dos sócios ou administradores por 

atos praticados fora dos poderes conferidos por seu ato constitutivo.  

 
15 “Toda pessoa tem direitos e obrigações pecuniariamente apreciáveis. Ao complexo desses direitos e obrigações 

denomina-se patrimônio. Nele se compreendem as coisas, os créditos e os débitos, enfim, todas as relações 

jurídicas de conteúdo econômico das quais participe a pessoa, ativa ou passivamente. O patrimônio é, em síntese, 

‘a representação econômica da pessoa’” (GOMES, 2019, p. 149).  
16 “Noutros termos, o patrimônio se compõe de um lado positivo e de outro lado negativo. A ideia geral é que 

a noção jurídica do patrimônio não importa em balancear a situação, e apurar qual é o preponderante. Por não se 

terem desprendido desta preocupação de verificar o ativo, alguns se referem ao patrimônio líquido, que exprime o 

saldo positivo, uma subtração dos valores passivos dos ativos. Ao economista interessa a verificação. Também o 

jurista tem de cogitar dela às vezes, quando necessita apurar a solvência de um devedor, isto é, a aptidão econômica 

de resgatar seus compromissos com os próprios bens. Mas, em qualquer hipótese, o patrimônio abraça todo 

um conjunto de valores, ativos e passivos, sem indagação de uma eventual subtração ou de um balanço.2 Se 

admitíssemos a ideia de verificação de um saldo positivo como característica do patrimônio, iríamos 

abatendo do ativo os valores negativos, e, no caso de os dois lados se representarem por cifras equivalentes, 

não haveria saldo, e então chegar-se-ia à inexistência ou negação do patrimônio. Não obstante a simplicidade 

do raciocínio e a realidade prática que encerra, modernamente procura-se abalar a sua estrutura, para reduzir o 

patrimônio apenas ao lado ativo. Para os autores que o defendem, o patrimônio é apenas o conjunto dos bens 

penhoráveis de uma pessoa, sejam eles corpóreos, sejam incorpóreos, bastando que sejam bens sobre que possa 

incidir a ação dos credores. E as dívidas? Não integram o patrimônio, dizem os defensores desta teoria, pois 

constituem encargo exterior, gravando aqueles bens” (PEREIRA, 2022, p. 336, grifou-se). 



 

 

Por conseguinte, a noção jurídica de patrimônio tem importância prática, ao constituir 

garantia aos credores, e também teórica ao viabilizar a compreensão de alguns institutos 

fundamentais do direito privado, tais como a aquisição de propriedade, a obrigação de 

restabelecer o patrimônio lesado, assim como a aplicação do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.   

Afinal de contas, a responsabilidade limitada – que permite a formação de patrimônio 

especial destinado à atividade empresarial – perde eficácia circunstancialmente e por tempo 

determinado a fim de que o patrimônio do sócio – que outrora não se confundia com o 

patrimônio da sociedade – passe a responder pelas obrigações da empresa. 

Assim, dentre as possíveis funções do patrimônio,17 destaca-se a função de garantia – 

fundamental para compreensão do presente trabalho – a qual é notabilizada: (i) antes da 

constituição do vínculo obrigacional, diante da instituição e proteção normativa do capital 

social, que visa à formação de parcela mínima de patrimônio;18 (ii) durante o vínculo 

obrigacional perante a proteção legal da conservação da garantia patrimonial;19 e (iii) no 

cumprimento do vínculo obrigacional ao permitir a execução patrimonial do devedor por força 

do inadimplemento20 (IAMICELI apud VIGIDAL, 2021).  

 O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, aliás, pode ser compreendido 

como emanação da função de garantia do patrimônio ao robustecer o arsenal executório do 

credor em caso de haver inadimplemento sob razões escusas.  

É em razão dessa função de garantia que o ordenamento jurídico brasileiro prevê 

dispositivos legais para proteger a integridade do patrimônio da empresa e, em maior grau, do 

 
17 O patrimônio, além de exercer a função de garantia, também exerce função de produção ao servir como base de 

exploração de atividade econômica; a função de subsistência ao viabilizar a execução patrimonial em detrimento 

da execução pessoal; e também a função de controle ao enquadrar o patrimônio como centro de agregação de 

poderes, permitindo que o titular lhe atribua destinação conjunta em conformidade com seus interesses.  

(VIDIGAL, 2021).  
18 A título exemplificativo, veja-se o art. 1.058 do Código Civil de 2002 – “não integralizada a quota de sócio 

remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou 

transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da 

mora, as prestações estabelecidas no contrato mais as despesas” – que protege a integralização do capital subscrito 

ao servir de garantia mínima aos credores.  
19 Nesse sentido, confira-se exemplificativamente o art. 1.059 do Código Civil de 2002 – segundo o qual: “os 

sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo 

contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital” – aqui também se protege a 

intangibilidade do capital social que também ficará assegurado durante o curso das obrigações firmadas. 
20 A fraude contra credores exemplifica a preocupação normativa no sentido de resguardar o patrimônio – enquanto 

garantia – no caso de inadimplemento, veja-se, nesse sentido, o art. 158 do Código Civil de 2002: “os negócios de 

transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à 

insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus 

direitos”.  



 

 

capital social, seja no momento da constituição das sociedades ou no decorrer do exercício de 

suas atividades21 (VIDIGAL, 2021).  

Em que pese tais regras protetivas da autonomia patrimonial, na realidade, verifica-se a 

proliferação de sociedades com valores de capital social ínfimos – incondizentes com o risco 

empresarial experimentado – e, ainda assim, não integralizados (FRAZÃO, 2020).22 Desse 

modo, o capital social deixa de exercer suas funções precípuas – de garantir a produtividade e 

o desenvolvimento da sociedade propiciando o cumprimento de suas obrigações – para se tornar 

meramente um item a ser preenchido no ato constitutivo para fins de registro, esvaziando por 

completo a razão para qual foi criado.  

A personificação – que, ao menos tese, teria que garantir a individualidade da pessoa 

jurídica, a fim de garantir que a vontade da sociedade fosse diferente da simples justaposição 

das vontades dos indivíduos que a compõe23 – perde força. Isso porque, diante da facilidade do 

processo de personificação, as pessoas jurídicas, que deveriam agir em razão de seus próprios 

interesses e finalidades, passam a ser mera extensão dos sócios para realização de seus 

respectivos interesses individuais em detrimento dos credores. Nesse sentido, destaca a 

professora Ana Frazão: 

 

“[...] se não há dúvidas sobre os benefícios da responsabilidade limitada, também não 

há dúvidas sobre os efeitos adversos que a sua utilização inadequada pode trazer. No 

Brasil, há um campo fértil para essa utilização indevida, já que é fácil o acesso ao 

modelo da sociedade limitada por empreendimentos com forte caráter pessoal ou 

familiar – em relação aos quais é difícil haver um interesse social distinto do interesse 

pessoal e concreto dos sócios – e ainda sem qualquer cuidado em relação à formação 

do capital social, valor que corresponde à contribuição dos sócios para a empresa e, 

nesse sentido, delimita a medida dos riscos que estão dispostos a correr. De fato, a 

prática brasileira vem apontando para a existência de sociedades limitadas 

compostas por poucos sócios (dois ou três), muitas vezes pertencentes à mesma 

família, sendo que, em muitos casos, o sócio majoritário tem um percentual tão 

 
21 Nesse sentido, cabe destacar o art. 1.082 do Código Civil que prescreve que “pode a sociedade reduzir o capital, 

mediante a correspondente modificação do contrato: I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis; II 

- se excessivo em relação ao objeto da sociedade”. 
22 “Acresce que, como já se adiantou, é prática recorrente no direito societário brasileiro a existência de valores de 

capital social manifestamente ínfimos ou incondizentes com o risco a ser assumido, de forma que, diante de 

situações de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, os sócios ficam na posição confortável de se furtarem da 

responsabilidade pelo empreendimento sem que nunca tenham efetivamente assumido uma parte razoável do risco. 

Daí os problemas de subcapitalização3, tendo em vista que, diante de valores ínfimos, subverte-se por completo a 

função do capital social. Ora, por mais que se saiba que o capital social não se confunde com o patrimônio social 

– este, sim, a verdadeira garantia dos credores –, é fato que a insuficiência patrimonial é muitas vezes fruto do 

valor irrisório do capital social, situação na qual os sócios não assumem minimamente o risco do negócio, 

transferindo-o exclusivamente para os credores da sociedade” (FRAZÃO, 2020, p. 470). 
23 “Na realidade, nem sempre a vontade do diretor ou administrador que se manifesta pela pessoa jurídica coincide 

com sua própria vontade. Ele é apenas um instrumento ou ‘órgão’ da pessoa jurídica, entendendo-se, assim, que 

há duas vontades que não se confundem. O diretor ou presidente pode manifestar a vontade da assembleia geral 

que não coincide com a sua. A vontade da pessoa jurídica é autônoma, como decorrência de seu próprio conceito” 

(VENOSA, 2022, p. 224).  



 

 

expressivo de quotas que pode agir como sócio tirano, no sentido de fazer da 

sociedade uma espécie de longa manus da sua própria personalidade” (2020, pp. 

469-470, grifou-se). 

  

 

1.3. Responsabilidade limitada dos sócios 

 

A separação jurídica da massa patrimonial, decorrente da personificação, garante que os 

bens sociais sejam utilizados sem que haja interferências externas ao seu escopo de atuação, o 

que, entretanto, não garante que tais bens sejam os únicos a serem alcançados por dívidas 

relacionadas ao fim perseguido. Em outras palavras, não enseja a limitação da responsabilidade 

de seus integrantes. Afinal, apesar de estarem intrinsecamente relacionados, fato é que a 

autonomia patrimonial não se confunde com a limitação de responsabilidade.  

 

1.3.1. Breve histórico  

 

A investigação histórica pormenorizada da responsabilidade limitada transcende ao 

escopo do presente trabalho, todavia, é importante registrar, em ligeiras noções, os primeiros 

antecedentes do instituto cuja origem é anterior à própria personificação. 

A ideia de separação patrimonial é anterior à de pessoa jurídica, porquanto os romanos 

já concebiam a autonomia patrimonial entre pessoas singulares e grupos organizados não 

obstante a ausência de personalização destes (LÔBO, 2021). Embora a terminologia –  reunindo 

noções, elementos e categorias – seja uma elaboração moderna, não há dúvidas de que os 

juristas romanos já concebiam a ideia de centros de imputação, formados por bens, para 

solucionar problemas inerentes à realidade social, ainda que não concebessem outros sujeitos 

de direito que não fossem os serem humanos (AMARAL, 2018).24 

 
24 Apesar de não receberem personalidade, nomenclatura de pessoa jurídica e tampouco reconhecimento jurídico, 

pode-se dizer que todas as civilizações formaram conjunto de bens e de esforços individuais para o 

desenvolvimento de interesses em comum, com diferentes níveis de complexidade. É ver-se: “o direito romano 

não conheceu a pessoa jurídica como entidade distinta dos indivíduos que a compõem. Essencialmente práticos, 

não eram dados a tais abstrações. Nos textos jurídicos, persona utilizava-se, geralmente, como sinônimo de 

homem. Encontra-se, porém, uma passagem de Florentino, em que se empregava persona para designar a herança 

jacente, os bens deixados pelo falecido e ainda sem titular, formando um conjunto patrimonial. Inexistem, porém, 

outros textos que permitam concluir já terem tido os romanos um conceito técnico de pessoa jurídica que, à 

semelhança do ser humano, correspondesse a um centro de imputações jurídicas, uma entidade com personalidade 

própria. Para designar os conjuntos unitários de pessoas ou de bens, utilizavam-se os termos universitas e corpus, 

figuras posteriormente consideradas pessoas jurídicas” (AMARAL, 2018, pp. 387-388). No mesmo sentido: “na 

tradição jurídica, já entre os romanos identificam-se formas associativas vinculadas a finalidades de culto, como 

os sodalicia e os collegia, pertencentes ao Estado e utilizados pelos cidadãos para veneração dos Deuses de então. 

 



 

 

Com efeito, na Roma Antiga surgiram as societas – entes formados pela comunhão de 

esforços para o desenvolvimento de determinada atividade econômica – cuja eficácia restringia-

se aos seus membros, ou seja, diferentemente do que viria a ser a pessoa jurídica, as societas 

não tinham eficácia perante terceiros (VIDIGAL, 2021), pois não eram concebidas como um 

ente distinto e autônomo em relação aos seus integrantes. 

Os sócios, portanto, contraiam obrigações e direitos das societas em nome próprio, de 

tal modo que as pessoas físicas que se apresentavam para contratar eram as únicas responsáveis 

pela obrigação em relação a terceiros. À vista disso, os sócios não gestores, que não realizavam 

negócios, não assumiam responsabilidade das societas perante terceiros, ao passo que os sócios 

administradores respondiam pessoal e ilimitadamente pelas dívidas da entidade (VIDIGAL, 

2021).  

Não sem razão, os sócios administradores se comportavam como se fossem verdadeiros 

proprietários dos bens sociais, tanto que usufruíam diretamente dos resultados das societas, a 

qual não possuía personalidade própria e distinta. Já os demais sócios eram titulares apenas de 

direitos creditórios proporcionais ao valor investido (VIDIGAL, 2021).  

Ou seja, muito antes de serem concebidos entes autônomos e distintos, dotados de 

personalidade própria, os romanos já esboçavam as diretrizes da técnica da responsabilidade 

limitada por meio da qual os sócios não gestores figuravam meramente como credores dos 

resultados das societas.  

Já na Idade Média foram desenvolvidas as sociedades em comandita25 que também se 

caracterizavam pela diferenciação entre sócios que respondiam de maneira ilimitada – por terem 

direito real sobre os bens sociais – e sócios que respondiam de maneira limitada – por deterem 

apenas direitos creditórios.  

 
Os collegia caracterizavam-se por ter um estatuto próprio (lex collegia), caracterizado como espécie de acordo de 

associação celebrado entre seus membros, e já previsto na Lei das XII Tábuas. Também, mais adiante, os municipia 

e as corporações surgem como entes cujo patrimônio não se confundia com o das pessoas que dele participavam. 

A compreensão dos antecedentes da pessoa jurídica no direito romano, contudo, costuma vincular-se às 

corporações e à noção de universalidade derivada da existência de patrimônio próprio e de capacidade processual 

(para atuação em juízo)” (MIRAGEM, 2021, p. 244). 
25 “A limitação da responsabilidade dos sócios diante do risco dos negócios comuns pode ser levantada a partir do 

desenvolvimento histórico da sociedade em comandita, mais precisamente no contrato de comenda, que se 

caracterizava pelo ajuste, sobretudo marítimo, no qual uma ou mais pessoas confiavam a outra ou outras o capital 

necessário para que outra ou outras realizassem uma expedição marítima de negócios, dividindo no retorno os 

resultados. O capitalista (commendator) tinha seu risco limitado aos valores que aportava para a expedição; o 

gestor, normalmente o capitão do navio (tractator) assumia todos os demais riscos do negócio, em caráter 

ilimitado, mesmo que superassem o valor do empreendimento concertado. Mesmo no que se refere às companhias 

ou sociedades anônimas, há autores que vêm sua origem nesse contrato, embora à maioria dos doutrinadores pareça 

que o nascimento dessas sociedades teve origem diversa, visto que não se colocava a questão da união ou convívio 

harmônio centre os sócios, mas a busca de um mecanismo adequado para aglutinação e movimentação de capitais” 

(GONÇALVES NETO; NOVAES E FRANÇA, 2016, versão digital). 



 

 

A responsabilidade limitada só veio a ganhar robustez com as Grandes Navegações, 

mais precisamente por meio da Companhia das Índias Orientais, a primeira sociedade anônima. 

A partir de então, por meio do financiamento público, os sócios não ficavam expostos aos riscos 

dos negócios.  

Com a criação das companhias, houve o aumento dos riscos de mercado, logo, os sócios 

que antes respondiam ilimitadamente com seu patrimônio em relação às dívidas de sua 

atividade econômica passaram a criar entes autônomos de imputação. Contudo, essa 

transferência de patrimônio para formação do capital social em troca de ações levantou a 

seguinte questão: quem seria titular desse patrimônio?  

Diante dessa lacuna de ordem subjetiva, surge a personalidade jurídica. A separação 

patrimonial permite que a sociedade figure como titular dos meios de produção afetados ao 

exercício da atividade. Já os sócios são considerados apenas fornecedores dos fatores de 

produção – cuja propriedade, repisa-se, passa a ser da sociedade – e com isso, os sócios se 

tornam titulares de direitos de crédito (VIGIGAL, 2021).  

As sociedades anônimas, contudo, não se adequavam aos interesses dos pequenos e 

médios empreendedores cuja atividade econômica demandava mais celeridade e menos 

formalidade. Diante disso, surgiram as sociedades limitadas no século XIX (introduzida em 

nosso País com a designação, por inspiração portuguesa, de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada), atendendo aos interesses da produção em massa (GONÇALVES 

NETO; NOVAES E FRANÇA, 2016).  

Com a redução do formalismo e a limitação dos prejuízos, a sociedade limitada se 

difundiu pelo mundo, sendo introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do 

Decreto nº. 3.708/1919.26 Atualmente, as sociedades limitadas são disciplinadas nos arts. 1.052 

a 1.087 do Código Civil de 2002, havendo previsão de aplicação subsidiária das normas das 

sociedades simples, em casos de omissão da lei ou do contrato social, e ainda possibilidade de 

aplicação supletiva das normas das sociedades anônimas,  quando houver previsão contratual 

nesse sentido.27  

 
26 O decreto era conciso ao regular a matéria por meio de apenas 18 artigos, assegurando a aplicação das normas 

das sociedades anônimas subsidiariamente, de tal modo que os sócios tinham ampla autonomia para regularem 

seus interesses no contrato social (SACRAMONE, 2021). 
27 “De se notar que a lei das sociedades por ações, por sua abrangência e superioridade técnica, tem sido aplicada 

a todos tipos societários, inclusive a limitada, também por via analógica. Quer dizer, sendo o Código Civil 

lacunoso, pode rá o juiz aplicar a LSA, mesmo que o regime de regência supletiva da limitada seja o das sociedades 

simples. Evidentemente, se o Código Civil não for omisso, não há que se cogitar de aplicação analógica nem da 

lei das sociedades por ações nem de outra qualquer: neste caso, ou a LSA se aplica supletivamente (porque é esta 

a vontade dos sócios) ou não se aplica (porque a matéria está regulada no capítulo referente às sociedades simples). 

 



 

 

As sociedades limitadas representam mais de 90% de todas as sociedades constituídas 

no Brasil (TOMAZETTE, 2022). A expressiva dispersão das sociedades limitadas, em 

substituição aos demais modelos societários, não é sem razão, pois estas sociedades não 

dependem de autorização estatal para serem criadas, não exigem capital mínimo e ainda limitam 

os riscos dos sócios sem formalismos exacerbados. Desse modo, a margem para negociação 

dos sócios se torna maior, dada a natureza contratual desse tipo societário (COELHO, 2022). 

A limitação da responsabilidade patrimonial, portanto, é fundamental para o 

desenvolvimento econômico da civilização ao viabilizar negócios em larga escala.  

Conclui-se que a responsabilidade limitada, enquanto mecanismo de previsão e 

diminuição dos riscos, foi primeiramente formulada, antes mesmo da pessoa jurídica, 

justamente porque se mostrou indispensável à prática de atos de comércio em massa e à 

movimentação de recursos financeiros de grande monta.  

 

1.3.2. O cálculo do risco empresarial  

 

A limitação da responsabilidade permite ao agente de mercado calcular racionalmente 

se vale, e até que ponto vale, a pena investir em determinado empreendimento. Afinal, seria 

completamente irrazoável, se em caso de fracasso, os investidores perdessem não apenas o 

montante aplicado no negócio, mas todo o seu patrimônio pessoal.  

É possível concluir que quanto maior a previsibilidade acerca dos riscos do 

empreendimento, maiores serão a segurança jurídica e a confiança dos investidores. A limitação 

da responsabilidade, desse modo, permite a alocação dos riscos e, consequentemente, reduz os 

custos de transação, já que o produto da atividade econômica se torna menos oneroso ao 

mercado. O que beneficia não apenas o fluxo das relações privadas, como também o 

desenvolvimento do Estado (PARENTONI, 2018). 

Conforme visto nos itens anteriores, a separação patrimonial é o principal atrativo da 

personalidade jurídica ao assegurar a separação entre o patrimônio da entidade e das pessoas 

físicas que a integram. Tal separação, todavia, não garante per si que os sócios não responderão 

com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. 

 
Por exemplo: o direito de os sócios substituírem a sociedade na promoção da responsabilidade judicial de 

administrador por prejuízo que causara a ela (LSA, art. 159, §§ 3º e 4º). Não há previsão nenhuma no Código Civil 

sobre o assunto, nem no capítulo referente à sociedade limitada nem na disciplina das sociedades simples. Se o 

contrato social elege a LSA como o diploma de regência subsidiária da limitada, a sua regra de substituição 

processual tem aplicação supletiva; caso contrário, aplica-se analogicamente” (COELHO, 2022, [versão digital]). 



 

 

Com efeito, apesar de a origem da personalidade jurídica estar ligada à limitação da 

responsabilidade, estes institutos não se confundem. Enquanto a limitação da responsabilidade 

decorre da natureza creditória dos direitos dos sócios sobre o resultado da atividade empresarial, 

a partir da qual estes se tornam meros participantes dos resultados da empresa; a personalidade 

jurídica viabiliza a criação de centro autônomo de imputação de direitos e deveres, garantindo-

se a transferência de direitos reais para a esfera da sociedade (VIDIGAL, 2021).  

A criação da personalidade jurídica viabiliza a criação de centro autônomo de imputação 

de direitos e obrigações, desse modo os direitos reais sobre o patrimônio social passam a ser da 

entidade jurídica – não mais dos sócios –, a qual também passa a contrair dívidas próprias. 

Desse modo, os sócios passam a ser apenas participantes dos resultados da empresa, ou seja, 

credores sociais.  

Se por um lado a responsabilidade limitada resguarda o patrimônio pessoal dos sócios, 

a personalidade jurídica resguarda os ativos da sociedade de credores pessoais dos sócios, 

assegurando-se que os bens destinados ao exercício do objeto social não sejam executados por 

obrigações particulares dos sócios (SACRAMONE, 2021). Em outras palavras, os credores de 

um não poderão executar os bens do outro.   

Dessa forma, a autonomia patrimonial garante que haja patrimônio destinado 

exclusivamente ao desenvolvimento econômico da sociedade ao permitir o aporte em capital, 

insumos, tecnologia e mão de obra.  

Inobstante à correlação existente entre personalidade jurídica e limitação da 

responsabilidade, uma não depende da outra para existir. Desse modo, assim como há institutos 

jurídicos dotados de responsabilidade limitada que não são personificados – tal como ocorre 

com o patrimônio de afetação28 –, há também pessoas jurídicas que não gozam da limitação de 

 
28 Sobre o patrimônio de afetação, Gustavo Tepedino esclarece: “por meio da técnica da afetação patrimonial, 

determinados ativos passam a formar um todo autônomo, isto é, nova universalidade patrimonial, inteiramente 

voltada para a realização de finalidade específica. Um mesmo sujeito, dessa forma, pode ser titular de mais de um 

patrimônio, cada qual a desempenhar, por meio de seus ativos, função própria. A criação de patrimônio separado 

acarreta o que se denomina ‘blindagem patrimonial’: somente os credores relacionados ao escopo desse específico 

patrimônio podem excutir os ativos que o integram. Daí se depreende que a afetação patrimonial tem como grande 

vantagem a limitação dos riscos, uma vez que credores do titular do patrimônio que não se vinculem ao escopo a 

que este se encontra afetado não podem ter seu crédito satisfeito nos ativos que o integram. Vale dizer, apenas os 

credores relacionados ao patrimônio separado podem excutir seus elementos, sujeitando-se, assim, somente aos 

riscos próprios da gestão desse patrimônio, que se encontra protegido do ataque de credores diversos” (2021, p. 

219).  



 

 

responsabilidade, tais como as sociedades em nome coletivo29. Nesse aspecto, Bruno Miragem 

esclarece: 

 

O efeito direto da separação é a regra de que será o patrimônio da pessoa jurídica que 

responderá pelas obrigações que ela assumir. Note-se, contudo, que embora se 

relacionem, não se confunde a noção de autonomia patrimonial e a de 

responsabilidade. Dizer-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com 

os daqueles que a constituíram, seus sócios ou administradores, separa-os; a 

responsabilidade pelas obrigações da pessoa jurídica recai, como regra, sobre seu 

patrimônio. Porém, há critérios decorrentes da espécie de pessoa jurídica (em especial, 

certos tipos societários), ou situações de fato que atraem a incidência de norma cujos 

efeito podem ser a extensão da responsabilidade por tais obrigações ao patrimônio dos 

sócios ou administradores, em caráter subsidiário (após esgotamento dos bens da 

pessoa jurídica) ou solidário (em concorrência com o patrimônio da pessoa jurídica). 

(2021, p. 300) 

 

Cumpre destacar que a responsabilidade dos sócios sempre será subsidiária em relação 

às obrigações sociais.30 Ou seja, os sócios respondem com seu patrimônio pessoal apenas 

quando houver insuficiência de recursos da sociedade. Sendo que a responsabilidade subsidiária 

não acarreta a extinção da separação patrimonial, tampouco da personalidade jurídica, 

permanecendo hígida a autonomia da sociedade em relação aos seus sócios.  

Com efeito, mesmo nas sociedades de responsabilidade ilimitada, cuja responsabilidade 

dos sócios é subsidiária, prevalece a regra de que os débitos da empresa são primeiramente 

suportados pelo seu próprio patrimônio em decorrência do princípio da autonomia patrimonial. 

Apenas na hipótese de este ser insuficiente, é que os sócios serão chamados para responder com 

seus bens pessoais.  

Infere-se, portanto, que o patrimônio do sócio só estará integralmente resguardado caso 

não haja determinação de responsabilidade secundária no contrato social, conforme se observa 

nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas.  

 A limitação da responsabilidade dos sócios, nesse sentido, promove o investimento 

produtivo, pois garante que o sócio não seja pessoalmente atingido por dívidas societárias. De 

modo que eventual prejuízo de cada sócio se limita “ao valor de suas contribuições em ações, 

 
29 Art. 1.157 do Código Civil 2002: “A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob 

firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a 

expressão ‘e companhia’ ou sua abreviatura. Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas 

obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata 

este artigo”.  
30 Art. 1.024 do CC/02: “Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão 

depois de executados os bens sociais”. 



 

 

na sociedade anônima, ou ao valor não integralizado do capital social, na hipótese de sociedade 

limitada” (SACRAMONE, 2021, p. 69).31 

O sócio da sociedade limitada, portanto, será responsável pelo valor por ele detido do 

capital social, podendo ser responsabilizado solidariamente apenas nos casos de não subscrição 

do montante do capital pelos demais sócios. Contudo, se o capital estiver totalmente 

integralizado, o patrimônio pessoal dos sócios não poderá ser executado por obrigações sociais 

ainda depois de esgotado o patrimônio da sociedade – salvo nos casos de abuso da 

personalidade, é claro.  

Consequentemente, se todo o capital social estiver integralizado, os credores sociais 

terão que suportar o prejuízo, caso o patrimônio da sociedade seja insuficiente para saldar a 

dívida, não havendo responsabilidade subsidiária em relação aos sócios (COELHO, 2022). 

Trata-se, pois, de característica essencial da sociedade limitada e que motivou sua dispersão 

pelos agentes de mercado.  

A concepção de que credores sociais podem ter que eventualmente suportar os prejuízos 

diante do exaurimento patrimonial de uma sociedade limitada pode parecer injusto à primeira 

vista. Tal circunstância, contudo, faz parte da engrenagem do modelo de distribuição dos riscos, 

o qual é inerente ao sistema capitalista. Isso porque não há dúvidas de que todo 

empreendimento, ainda que sob gestão proba, está suscetível ao fracasso. Afinal, o sucesso de 

um negócio depende de inúmeras variantes, sendo que muitas dessas fogem ao controle dos 

empresários, dada a sua imprevisibilidade (COELHO, 2022).    

Caso o insucesso de qualquer atividade econômica possibilitasse o exaurimento do 

patrimônio pessoal dos investidores (pondo em risco o seu bem-estar e de seus familiares), 

consequentemente, pouquíssimos se arriscariam a empreender; prejudicando o 

desenvolvimento da sociedade na geração bens, empregos, tecnologia etc. (COELHO, 2022).  

Tal cenário também aumentaria os riscos de transação, visto que, sendo maiores os 

riscos, maiores teriam que ser os lucros da atividade econômica, o que, naturalmente, 

aumentaria o preço final dos bens e serviços (FRAZÃO, 2020);32 afetando não só a sociedade, 

mas também o potencial competitivo do país frente aos outros países detentores de sociedades 

de responsabilidade limitada.  

 
31 Art. 1.052 do CC/02: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 
32 “não se pode negar que a separação patrimonial decorrente da personalização é um fator de redução dos custos 

de transação. A partir do momento em que as sociedades empresárias sabem que tal mecanismo de alocação de 

riscos é ineficaz, terão que repassar o aumento do risco daí decorrente para o preço final de produtos e serviços, 

onerando a sociedade como um todo” (FRAZÃO, 2020, pp. 472-473). 



 

 

Ou seja, “o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, observado em 

relação às sociedades empresárias, socializa as perdas decorrentes do insucesso da empresa 

entre seus sócios e credores, propiciando o cálculo empresarial relativo ao retorno dos 

investimentos” (COELHO, 2022, versão digital).33  

Dessa forma, é essencial que o Direito crie e, especialmente, assegure o funcionamento 

da técnica de limitação de responsabilidade dos investidores, haja vista que o modelo de 

distribuição dos riscos não é em vão. Nesse sentido, ressalta-se que os agentes de mercado, ao 

negociarem com empresas de responsabilidade limitada, também transferem seus riscos – 

associados à eventual inadimplência da sociedade – por meio de garantias adicionais (como 

fiança ou aval) ou pela cobrança de taxas de juros maiores (COELHO, 2022). Ou seja, a grande 

maioria dos credores que, eventualmente, podem vir a suportar os prejuízos, diante do 

exaurimento patrimonial de uma sociedade, também são empresários e exercem atividades sob 

o manto da responsabilidade limitada. 

Já os grupos vulneráveis da sociedade que, por diferentes razões, não conseguem 

“compensar” tais riscos na engrenagem econômica, recebem benefícios legais – tal como a 

previsão de desconsideração da personalidade jurídica sob o manto da teoria menor – a fim de 

impedir que tais entes suportem injustamente os prejuízos do empreendimento. A limitação da 

responsabilidade dos sócios, portanto, não é absoluta, havendo exceções legais que permitem, 

por exemplo, a execução de bens particulares de sócios em caso de abuso ou ainda pela mera 

inadimplência em desfavor dos referidos grupos vulneráveis por meio da desconsideração da 

personalidade jurídica – tema que será aprofundado no item abaixo.  

Desse modo, mesmo havendo ponderações necessárias, fato é que a limitação da 

responsabilidade é fundamental para o desenvolvimento econômico-social ao permitir o cálculo 

racional do risco empresarial, resguardando o capital dos investidores que querem atuar no 

mercado em relação às dívidas decorrentes da atividade empresarial. “Em outras palavras, quem 

exerce qualquer atividade amparado pela limitação de responsabilidade (mesmo nas chamadas 

‘atividades de risco’) sabe antecipadamente o montante que será perdido em caso de insucesso, 

podendo decidir se vale a pena ou não correr o risco” (PARENTONI, 2012, p. 39).  

 
33 “A Constituição Federal não poderia dar uma incumbência aos particulares sem prover os meios adequados para 

o cumprimento dela. A regra da limitação da responsabilidade dos sócios na limitada e na anônima é o meio (dado 

pela lei) para os particulares poderem atender à incumbência (dada pela Constituição) de produzir e comercializar 

bens e serviços de que todos necessitam ou querem. O fundamento constitucional da limitação da responsabilidade 

dos sócios pelas obrigações sociais encontra-se, assim, no princípio da liberdade de iniciativa” (COELHO, 2022, 

[versão digital]). 



 

 

A separação patrimonial é, portanto, condição para a responsabilidade limitada na 

medida em que circunscreve os bens que deverão suportar a ação dos credores em caso de 

inadimplemento.  

O problema surge, contudo, quando a pessoa jurídica é vista meramente como técnica 

de separação patrimonial, em benefício dos sócios, de forma totalmente desvinculada aos seus 

próprios fins sociais e econômicos. Desse modo, (i) a facilidade de criação de sociedades de 

responsabilidade limitada, (ii) a subcapitalização e (iii) a ausência de real separação dos 

interesses das pessoas jurídicas permitem que os sócios transfiram integralmente os riscos do 

negócio à sociedade (FRAZÃO, 2022).  

Nesse sentido, o modelo deixa de ser de distribuição social dos riscos para se tornar 

transferência integral dos riscos aos credores sociais. A distorção da pessoa jurídica de 

responsabilidade limitada consequentemente acarreta à distorção da desconsideração da 

personalidade jurídica, a qual deixa de se exceção para se tornar regra, conforme será abordado 

no próximo capítulo.  

Por fim, cumpre esclarecer que a preocupação em introduzir aspectos gerais acerca dos 

institutos jurídicos da pessoa jurídica, da autonomia patrimonial e da responsabilidade não é 

mera elucubração acadêmica, nem se pretende, com isso, afastar o objetivo central do presente 

trabalho. Pelo contrário, o entendimento das questões acima analisadas – aqui consideradas 

como alicerces teóricos à desconsideração –  é fundamental à correta interpretação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica frente às alterações promovidas pela LLE.  

Assim, superadas essas discussões introdutórias, passar-se-á ao estudo da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica no que tange aos seus fundamentos e requisitos 

teóricos.   



 

 

CAPÍTULO II 

 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR DESVIO DE 

FINALIDADE 

 

 

Conforme visto anteriormente, o ser humano, sob influência de sua natureza gregária, 

encontra nas entidades coletivas um instrumento para potencializar seu desenvolvimento 

socioeconômico. Isso porque o agrupamento, quando comparado ao esforço individual, 

oferece benefícios essenciais à lógica mercadológica, tais como: alargamento do capital, 

reunião de pessoas com diferentes especialidades e criação de uma entidade que não envelhece 

(PEREIRA, 2022).   

Por isso, não há dúvidas de que as pessoas jurídicas, dotadas de responsabilidade 

limitada, são fundamentais para o desenvolvimento social. Todavia, não se pode perder de 

vista que, ao viabilizarem a concentração de poder econômico, as pessoas jurídicas também 

podem trazer riscos à sociedade e, por isso mesmo, devem ser um dos objetos centrais do 

Direito.34  

 

 Poucas categorias de direito foram tão estudadas e, surpreendentemente, tão pouco 

esclarecidas como a pessoa jurídica. [...] Em três grandes áreas do direito, pelo menos, 

a pessoa jurídica é tratada: a) no direito civil; b) no direito empresarial; c) no direito 

público. Na legislação brasileira atual, as pessoas jurídicas de direito civil, em sentido 

estrito, são as associações civis, as fundações de direito privado, as organizações 

religiosas, os sindicatos e os partidos políticos, ou seja, as entidades que não têm 

finalidade lucrativa ou econômica. (LÔBO, 2021, p. 74).  

 

2.1.A teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

 

A personalidade jurídica funciona como centro de interesses autônomos em relação às 

pessoas que a instituíram (AGUIAR JUNIOR, 2012). Consoante ao que já foi analisado, a 

conjugação da personalidade jurídica com a responsabilidade limitada foi essencial para o 

desenvolvimento dos negócios ao propiciar tutela ao crédito e segurança jurídica aos agentes 

de mercado.  

 
34 “A personificação das sociedades é a chave do sucesso da atividade empresarial e, consequentemente, dotada 

de fundamental valor para o ordenamento jurídico. O interesse colimado com a personificação – progresso e 

desenvolvimento econômico – só cederá espaço quando a finalidade social do direito e não simplesmente o 

interesse do credor for lesado” (VENOSA; RODRIGUES, 2020, p. 108).  



 

 

Nesse sentido é importante frisar que a regra – caso a empresa goze de 

responsabilidade limitada – é que o patrimônio social seja o único a responder pelas dívidas 

que contrair, sem que haja responsabilização subsidiária dos sócios, ainda nos casos que haja 

insolvência. Ou seja, a execução deve permanecer adstrita aos recursos que compõem o 

patrimônio social, que, conforme já analisado anteriormente, é autônomo.  

Notou-se, contudo, que os sócios se aproveitam do privilégio da autonomia 

patrimonial a fim de se beneficiarem em detrimento de terceiros, utilizando a pessoa jurídica 

como espécie de “escudo” para proteger os seus interesses escusos. Nesse sentido, Caio Mário 

da Silva Pereira (2022) destaca que 

 

Modernamente, entretanto, o desenvolvimento da sociedade de consumo, a coligação 

de sociedades mercantis e o controle individual de grupos econômicos têm mostrado 

que a distinção entre a sociedade e seus integrantes, em vez de consagrar regras 

de justiça social, tem servido de cobertura para a prática de atos ilícitos, de 

comportamentos fraudulentos, de absolvição de irregularidades, de 

aproveitamentos injustificáveis, de abusos de direito. Os integrantes da pessoa 

jurídica invocam o princípio da separação, como se se tratasse de um véu protetor. 

Era preciso criar um instrumento jurídico hábil a ilidir os efeitos daquela cobertura. 

(p. 285, grifou-se). 

 

A limitação da responsabilidade, que outrora foi essencial para alavancar os negócios, 

passou a ser utilizada para o favorecimento pessoal dos sócios, desviando-se das finalidades 

econômicas e sociais para as quais a pessoa jurídica foi criada. Ou seja, percebeu-se a 

configuração de abuso quanto ao direito de limitação da responsabilidade por parte de sócios 

e administradores.35 Afinal, nenhum direito é absoluto, havendo limites que não podem ser 

transpostos, sob pena de prejudicar terceiros.36  

Diante desse cenário, tornou-se necessária a imputação da responsabilidade atinente 

ao patrimônio da sociedade para o patrimônio particular dos sócios que desvirtuaram a 

empresa, ampliando-se, assim, a garantia dos credores lesados, os quais a priori não poderiam 

ter seus créditos satisfeitos por insuficiência patrimonial da sociedade.   

 
35 “Os direitos em geral, como o de usar a pessoa jurídica, têm por origem a comunidade, e dela recebem sua 

finalidade, da qual não pode o seu titular se desviar. Quando ocorre tal desvio, não há o uso do direito, mas o abuso 

do direito, que não pode ser admitido. O exercício dos direitos deve atender à sua finalidade social, e não apenas 

aos meros caprichos de seu titular. Em suma, ‘é abusivo qualquer ato que, por sua motivação e por seu fim, vá 

contra o destino, contra a função do direito que se exerce’, é o mau uso do direito. Tal formulação genérica do 

conceito é extremamente útil, na medida em que não é possível uma indicação exaustiva das hipóteses abusivas” 

(TOMAZETTE, 2022, p. 116). 
36 Cumpre observar, portanto, que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica surge como uma 

derivação da noção de abuso de direito. Trata-se do abuso da responsabilidade limitada. Por isso, a doutrina, ao 

explicar aspectos e fundamentos da desconsideração, utilizam as diretrizes teóricas do abuso de direito a fim de 

estabelecer uma interpretação harmônica do Direito brasileiro.   



 

 

A técnica de personificação, principalmente no que tange à separação patrimonial, não 

pode constituir meio para se burlar normas jurídicas ou destruir valores, pelo contrário, deve 

ser instrumental jurídico da boa-fé (LÔBO, 2021).  

 

A pessoa jurídica não existe para permitir que a pessoa física burle uma obrigação que 

lhe é imposta, não existe para permitir que a pessoa física faça algo que lhe é proibido, 

ela existe como ente autônomo para o exercício normal das atividades econômicas, 

isto é, para o tráfico jurídico de boa-fé (TOMAZETTE, 2022, p. 116) 

 

Assim, sem que houvesse qualquer previsão legal ou sistematização doutrinária sobre 

o tema, os aplicadores da lei começaram a se deparar com pedidos de responsabilização 

pessoal dos sócios que abusaram da personalidade jurídica em favorecimento próprio. De tal 

modo que a autonomia patrimonial, tônica da exploração da atividade econômica ao funcionar 

como contrapartida ao risco experimentado pelo empresário, deixou de surtir efeitos através 

da técnica da desconsideração (VENOSA; RODRIGUES, 2020) por meio de decisões 

judiciais.   

A desconsideração da personalidade jurídica tem sua origem na Inglaterra em 1897 

com o caso Salomon v. Salomon Co.. Neste caso, os credores buscaram atingir o patrimônio 

pessoal do sócio Aaron Salomon, próspero comerciante inglês, que havia constituído uma 

limited company (similar a uma sociedade anônima fechada brasileira) composta por cerca de 

26 (vinte e seis) mil ações. Além de Aaron Salomon, a sociedade pertencia a somente seis 

sócios, membros de sua família, cada qual com uma ação cada, de tal modo que Aaron 

Salomon possuía 20 (vinte) mil ações, ou seja, praticamente a totalidade das ações da empresa 

Salomon Co. (LÔBO, 2021). 

 A desproporção acionária, desse modo, já era um forte indício de utilização 

fraudulenta da pessoa jurídica, no que tange à ausência de separação de fato entre os 

patrimônios da sociedade e de seu sócio controlador Aaron Salomon. Além disso, verificou-

se que Aaron Salomon, em determinado momento, emitiu títulos privilegiados de crédito – 

por se tratar de obrigações garantidas – as quais foram adquiridas pelo próprio sócio 

controlador que, provavelmente, já antevia a quebra da empresa (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2021).  

Assim, após a empresa falir e entrar em liquidação, sendo o ativo insuficiente para 

pagar integralmente os seus credores, Aaron Salomon recebeu pagamento em detrimento dos 

demais credores, graças à preferência conferida por suas debêntures. Diante desse cenário, os 

credores – que buscavam a responsabilização pessoal de Aaron Salomon pelo fracasso da 



 

 

companhia –  obtiveram êxito em primeira e segunda instâncias, que reconheceram in casu o 

abuso da limitação da responsabilidade.  

A decisão, contudo, foi reformada por unanimidade pela Casa dos Lordes, instância 

extraordinária inglesa, de modo a prestigiar a autonomia da sociedade regularmente 

constituída e a letra da lei – que ainda não previa o instituto da desconsideração 

(DALLEMOLE; FLEISCHMANN, 2020) –, isentando Aaron Salomon de qualquer 

responsabilidade pelas dívidas da companhia. 

Apesar de a última instância inglesa não ter responsabilizado pessoalmente o sócio 

Aaron Salomon pelas dívidas da sociedade, de modo a afastar a limitação patrimonial, o 

referido caso inglês tornou-se paradigmático ao introduzir as diretrizes teóricas sobre o abuso 

da personalidade jurídica. Por isso, esse caso se tornou referência mundial sobre o tema. 

Outro caso emblemático na construção do instituto foi Standard Oil Co. of New Jersey 

v. United States, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1911. A empresa 

Standard Oil Co. of New Jersey era uma companhia destinada ao refino de petróleo cujos 

acionistas, a fim de acobertar o monopólio, passaram a celebrar contratos atinentes à empresa 

em seus próprios nomes. Diante desse cenário, a Suprema Corte estadunidense 

responsabilizou a sociedade pelos atos dos sócios por conduta abusiva, aplicando o que 

posteriormente viria a ser conhecido como “desconsideração inversa” (PARENTONI, 2018). 

Assim, os tribunais, por meio da análise de casos concretos, projetaram as primeiras 

diretrizes sobre os limites da pessoa jurídica e possíveis efeitos de seu abuso. Após a 

construção jurisprudencial acerca da desconsideração da personalidade jurídica, a doutrina 

sistematizou melhor o referido instituto, e, depois de certo tempo, houve legislação aplicável 

ao tema.    

Somente após sistematização pela doutrina estrangeira, o instituto passou a ser 

estudado no Brasil, inicialmente por Rubens Requião (1969), Fábio Konder Comparato (1975) 

e José Lamartine Corrêa de Oliveira (1979).  

Apesar de o desenvolvimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

ser recente, quando comparado aos demais institutos civilistas, foram formuladas diversas 

definições, sob diferentes sistemáticas, acerca do tema, razão pela qual cumpre destacar a 

definição de Marlon Tomazette (2022), que melhor se amolda às diretrizes do presente 

trabalho: 

[...] a desconsideração da personalidade jurídica é a retirada episódica, momentânea e 

excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de estender os efeitos 

de suas obrigações à pessoa de seus titulares, sócios ou administradores, com o fim 



 

 

de coibir o desvio da função da pessoa jurídica, perpetrado por estes. (p. 110, grifou-

se).  

 

Ressalta-se que, apesar de a terminologia “desconsideração da personalidade jurídica” 

ter se enraizado, a aplicação do instituto não implica a extinção da pessoa jurídica. O que 

ocorre é apenas a suspensão temporária e específica da responsabilidade limitada em relação 

ao credor lesado que instaurou o incidente, de modo a ampliar as garantias de seu crédito, 

permanecendo inteiramente eficaz para todos os demais fins. Nota-se, nesse sentido, que a 

decisão que determina a desconsideração não desfaz ou invalida o ato constitutivo da pessoa 

jurídica (COELHO, 2020).  

Cumpre, à vista disso, diferenciar desconsideração de despersonalização da pessoa  

jurídica. Enquanto a primeira representa a suspensão dos efeitos da responsabilidade limitada, 

a segunda acarreta a dissolução propriamente dita da pessoa jurídica.37 Ou seja, há na 

desconsideração a ineficácia da autonomia patrimonial em relação a determinado credor, 

permanecendo hígida a autonomia para os demais aspectos e credores, sem que se atinja a 

constituição, estrutura ou existência da pessoa jurídica (TEPEDINO; OLIVA, 2022). 

A  desconsideração da personalidade jurídica, portanto, diferentemente de outros 

instrumentos legais, não compromete os interesses que gravitam em torno da continuidade das 

atividades da empresa – tais como trabalhadores, consumidores, fisco e dentre outros 

(COELHO, 2022).38  

 

2.2. Evolução da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil   

 

 

 
37 “Importante notar que a desconsideração da personalidade jurídica não tem por objetivo a anulação da 

personalidade ou a dissolução da pessoa jurídica, mas tão somente a desconstituição de cenários reprovados 

socialmente. Supera-se o escudo protetor conferido pela pessoa jurídica, episodicamente, a fim de atribuir os 

efeitos (rectius, responsabilidade) de determinada relação obrigacional aos seus sócios ou administradores, os 

quais passam, por conseguinte, a responder com seu patrimônio pela dívida da pessoa jurídica. Daí a doutrina 

afastar o termo ‘despersonalização, tendo também o Código Civil seguido este caminho ao distanciar-se da 

tentação autoritária, cogitada no projeto originário, que aventava a possibilidade de dissolução da pessoa 

jurídica nos casos de fraude ou abuso. A dissolução da pessoa jurídica como remédio à sua utilização 

fraudulenta foi, assim, inteiramente afastada, restando consagrada a desconsideração como medida 

pontual, específica, e não contraposta à garantia da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial, 

informadas pelo valor constitucional da livre iniciativa” (TEPEDINO; DONATO, 2022, p. 134, grifou-se). 
38 “Esse traço é a fundamental diferença entre a teoria da desconsideração e os demais instrumentos desenvolvidos 

pelo direito para a coibição de fraudes viabilizadas através de pessoas jurídicas. Antes da elaboração, 

sistematização e difusão da teoria, a repressão às irregularidades e abusos de forma significava, via de regra, a 

dissolução da pessoa jurídica. Isso, no caso de sociedades empresárias, importa o sacrifício da atividade econômica 

por elas explorada, o fim de postos de emprego, da geração de riquezas e tributos etc.” (COELHO, 2022, [versão 

digital]). 



 

 

Durante muito tempo não houve legislação atinente ao abuso da personalidade jurídica 

no Brasil, a exemplo disso, observa-se o Código Civil de 1916 que apenas tratava da 

autonomia patrimonial entre sócio e empresa sem estabelecer eventuais penalidades para as 

hipóteses de abuso. A omissão legislativa não foi sem razão, afinal, o Código Civil de 1916 

foi elaborado na época em que os tribunais europeus julgavam os primeiros casos de aplicação 

da desconsideração (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021).  

Assim, em um primeiro momento, coube à doutrina estabelecer os limites da 

autonomia patrimonial e, por conseguinte, os requisitos para desconsideração da 

personalidade jurídica.39  

Nesse sentido, Rubens Requião (1969) introduziu a desconsideração da personalidade 

jurídica no Brasil. Influenciado pela teoria subjetiva, Requião considerava a intenção do 

credor de fraudar terceiros como sendo fator determinante de aplicação da desconsideração. 

Posteriormente, Fábio Konder Comparato (1975), ao estudar a sistemática de poder de 

controle das sociedades anônimas, introduziu as diretrizes da teoria objetiva na doutrina 

brasileira dando enfoque à confusão patrimonial.  

Para além das particularidades de cada doutrinador, infere-se que as obras dos 

referidos autores foram essenciais ao inaugurarem a discussão acerca do abuso da 

personalidade jurídica no Brasil.  

A sistematização teórica para coibir o abuso da personalidade jurídica, contudo, foi 

realizada apenas no final do século XX, por meio da fixação de critérios elucidativos. Nesse 

sentido, cita-se, por exemplo, as obras de Justen Filho, Osmar Brina Corrêa-Lima, Fábio Uhoa 

Coelho, Calixto Salomão Filho e Alexandre Couto Silva (VIDIGAL, 2021).  

Atualmente, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a existência de duas teorias da 

desconsideração no direito brasileiro: (i) teoria menor40 que permite a desconsideração diante 

do simples prejuízo do credor lesado, não sendo necessário comprovar que houve utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica; e (ii) teoria maior em que a comprovação do abuso por 

 
39 “Essa doutrina, agora consagrada em lei, é mais uma arma segura e eficiente que se coloca ao alcance do Poder 

Judiciário para coibir o abuso da personalidade jurídica da empresa, que podia, antes, ser manipulada por 

administradores inconsequentes, em detrimento de terceiros, com grande dificuldade em puni-los” (AZEVEDO, 

2019, p. 110). 
40 Embora a expressão “teoria menor” tenha se enraizado entre os juristas, pondera-se que essa denominação é 

passível de críticas contundentes: “Há quem a rotule de ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade 

jurídica. Entretanto, essa nomenclatura não é adequada. Primeiro, porque a análise empírica revelou que essa 

teoria, em termos estatísticos, é tão ou mais presente na jurisprudência do que a modalidade clássica (portanto, não 

faz sentido chama-la de ‘menor’). Em segundo lugar, porque não há graus de importância distintos entre elas. Não 

existe maior ou menor, principal ou acessória. Apenas ocorre que uma delas (a desconsideração contemporânea) 

surgiu como evolução e derivação da outra (teoria clássica), sendo-lhe acrescentados novos pressupostos” 

(PARENTONI, 2018, p. 60). 



 

 

parte dos sócios – seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial – constitui requisito 

para desconsideração, a qual não restará caracterizada pela simples insolvência da sociedade.   

A teoria maior, por sua vez, subdivide-se ainda em objetiva e subjetiva. Enquanto para 

a primeira, a confusão patrimonial entre sócio e empresa configura requisito suficiente para 

desconsideração, para a segunda há necessidade de comprovar a intenção do sócio de se 

beneficiar de maneira desonesta da sociedade por meio das hipóteses de desvio de finalidade e 

de fraude.   

A teoria subjetiva foi, inclusive, a primeira teoria criada para sistematizar os critérios da 

desconsideração, uma vez que Rolf Serick (1953),41 ao criticar a ausência de critérios da 

jurisprudência norte-americana em relação à aplicação da desconsideração, tornou-se percussor 

da teoria subjetiva. Para o autor, a responsabilidade limitada deveria ser afastada quando se 

comprovasse que o sócio, com intenção de agir de maneira fraudulenta, utilizou a pessoa 

jurídica para fins contrários ao ordenamento jurídico (VIDIGAL, 2021).  

No Brasil, a teoria subjetiva foi introduzida pelo autor Rubens Requião (1969), para ele 

a desconsideração deveria ser aplicada nos casos de fraude ou abuso de direito.   

Apesar de a teoria subjetiva da desconsideração considerar como pressuposto 

fundamental o desvio de finalidade – que irá se concretizar quando a empresa é utilizada pelos 

sócios para fins não merecedores de tutela, indo de encontro ao ordenamento jurídico –, 

ressalta-se que a confusão patrimonial entre sócio e a pessoa jurídica também enseja a 

desconsideração segundo a teoria subjetiva, mas desde que esteja presente o aspecto volitivo, 

isto é, a intenção do sócio de lesar os credores da empresa.  

Já a teoria objetiva foi desenvolvida pelo alemão Müller-Freienfels (1957) e introduzida 

no Brasil por Fabio Konder Comparato (1977), para o qual a pessoa jurídica seria mera técnica 

de separação patrimonial, tendo uma função meramente funcional. Busca-se, a partir desta 

teoria, um requisito de verificação objetivo para a desconsideração da personalidade jurídica, 

não havendo análise acerca dos elementos intencionais. Por isso, para a teoria objetiva, o 

requisito essencial seria a confusão patrimonial decorrente da inexistência de separação entre o 

patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios.  

 
41 “O trabalho de Serick influenciou a jurisprudência posterior, em especial pela formação de casos da constituição 

de sociedades com capital social em valor inferior ao necessário para o exercício das atividades sociais 

(subcapitalização, Unterkapitalisierung), e a confusão das esferas patrimoniais das pessoas jurídicas e daqueles 

que a integram (Sphärenvermischung), ao que se acrescenta a própria proteção a terceiros em face do abuso da 

personalidade jurídica, que gradualmente se vincula à noção objetiva de desconformidade de atuação da pessoa 

jurídica com a finalidade para a qual foi constituída (objektiv-zweckwidrge Verwendung der juristichen Person)” 

(MIRAGEM, 2021, p. 302).  



 

 

Não obstante a divergência doutrinária entre as teorias subjetiva e objetiva, a 

jurisprudência – conforme ia se deparando com os casos de abuso da responsabilidade limitada 

– pautava-se mais nas características do caso concreto, não se preocupando com o cumprimento 

ou a sistematização dos requisitos. Desse modo, percebia-se, na prática, a aplicação pelos juízes 

tanto de critérios subjetivos, como objetivos.   

Após sistematização da doutrina e aplicação jurisprudencial, foram promulgadas as 

primeiras leis setoriais prevendo a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, 

quais sejam: (i) Consolidação das Leis do Trabalho (1943)42, (ii) Código de Defesa do 

Consumidor (1990)43 e (iii) Lei de Crimes Ambientais (1998).44 

As referidas leis foram criadas para proteger grupos e bens considerados vulneráveis 

socialmente, por isso a redação dos artigos atinentes à desconsideração da personalidade 

jurídica acabaram por adotar a teoria menor, de modo a afastar a limitação da responsabilidade 

em favor do credor vulnerável diante da mera insolvência da sociedade. O raciocínio adotado, 

portanto, foi meramente econômico.  

Deste modo, nas searas trabalhista, consumerista e ambiental – em que há presunção 

legal de vulnerabilidade – os sócios respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas das 

sociedades mesmo que apresentem administração proba, isto é, ainda que não tenham abusado 

da personalidade jurídica. A aplicação da teoria menor busca garantir que os credores 

vulneráveis, que não participam do risco inerente à empresa, não sejam prejudicados pelo 

insucesso desta, transferindo-se integralmente os riscos do empreendimento para sócios e 

administradores, independentemente de qualquer ato fraudulento.45 

 
42 Art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho: “Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 

uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda 

quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis 

solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”.  
43 Art. 28, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor: “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 

sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores”.  
44 Art. 4º da Lei de Crimes Ambientais: “Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade 

for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. 
45 Não há dúvidas quanto aos efeitos inibidores da teoria menor à atividade econômica, razão pela qual alguns 

doutrinadores inclusive sustentam a não aplicação da referida vertente em que pese às previsões legislativas 

setoriais. Nesse sentido, posiciona-se Tomazette (2022): “e não se diga que o risco inerente à atividade econômica 

impõe a desconsideração na hipótese, pois tal risco é da pessoa jurídica, sujeito de direito autônomo, e não do 

sócio. O risco do sócio é limitado de acordo com o tipo societário escolhido, não tendo a ver com a sorte econômica 

da empresa. Ademais, ainda que se cogite de uma responsabilidade objetiva, há que existir um nexo de causalidade 

entre a conduta do sócio ou do administrador e o dano, o que só ocorrerá em se prestigiando esta última 

interpretação. [...] não há espaço para aplicação da teoria menor, o que há nesses casos é a abertura da 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica a todos os casos que configurem um uso indevido 

da autonomia patrimonial” (p. 114, grifou-se). Trata-se, contudo, de corrente minoritária, visto que a doutrina e 

a jurisprudência pátria entendem ser aplicável a teoria menor às searas trabalhista, ambiental e consumerista.  



 

 

Em pese as críticas atinentes à teoria menor, fato é que as leis setoriais não abrangiam 

todas as relações jurídicas privadas, de tal modo que o instituto da desconsideração era 

aplicado apenas em favor de grupos vulneráveis. Somente com a promulgação do Código 

Civil de 2002 houve previsão legal da desconsideração dentro da lei geral de Direito Privado.  

Trata-se de inclusão deveras importante, pois estabelece regra geral aplicável a todas 

as relações jurídicas privadas travadas na sociedade, permitindo a aplicação da 

desconsideração – outrora limitada a determinados microssistemas jurídicos – pelos 

aplicadores do Direito sem a necessidade de recorrer a  malabarismos dogmáticos 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021). 

 O Código Civil de 2002 adotou a teoria maior da desconsideração – também chamada 

de desconsideração clássica –, estabelecendo como requisitos ambas as possibilidades: desvio 

de finalidade e confusão patrimonial, modificando substancialmente a compreensão jurídica 

sobre o tema. Veja-se, nesse sentido, a redação original do art. 50 do Código Civil de 2002,46 

anterior à Lei nº. 13.874/2019: 

 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, 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 determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares 

dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.  

 

Em ligeiras noções, tem-se no primeiro caso – de desvio de finalidade – o 

desvirtuamento do objetivo social para consecução de fins não previstos contratualmente ou 

ainda proibidos por lei. Já no segundo caso – de confusão patrimonial – não é possível 

identificar a devida separação entre os patrimônios da empresa e dos sócios.  

Deduz-se ainda que em ambas as situações é necessária a comprovação de prejuízo 

pelo credor – seja de natureza individual ou social –, tendo em vista a ordem de preferência, 

apta a lastrear a suspensão temporária do instituto da responsabilidade limitada. Afinal, só é 

permitido atingir o patrimônio dos sócios por dívidas sociais, caso o patrimônio da sociedade 

seja insuficiente para saldar a dívida  e, obviamente, estejam satisfeitos os requisitos do art. 

50 do Código Civil de 2002.  

 
46 “Quando aprovado pela Câmara dos Deputados em 1984, o texto do Projeto do Código Civil, na tentativa de 

normatizar a desconsideração da pessoa jurídica, continha pena de exclusão de sócio e, até, de dissolução da 

sociedade. Criticado por Rubens Requião e, posteriormente, emendado no Senado Federal com o acolhimento de 

sugestão de Fábio Konder Comparato” (GONÇALVES NETO; NOVAES E FRANÇA, 2016, versão digital). 



 

 

A redação adotada pelo Código Civil também deixa claro que os efeitos da 

desconsideração são meramente patrimoniais e aplicáveis a obrigações determinadas, não 

acarretando a liquidação ou dissolução da pessoa jurídica (PEREIRA, 2022).  

 Importante destacar ainda que o regramento do Código Civil permite aplicação da 

desconsideração também aos administradores não sócios da pessoa jurídica.47 Diante dessa 

possibilidade expressa de responsabilização, tem-se que a conduta dos administradores, ainda 

que integrem o quadro societário, também deve ser o mais idônea possível. Os autores Pablo 

Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho destacam a importância desse alcance normativo: 

 

Esse dispositivo pode se constituir em um valiosíssimo instrumento para a efetividade 

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 sociais, 

quando os titulares reais da pessoa jurídica posam como meros administradores, para 

efeitos formais, no intuito de fraudar o interesse dos credores. (2021, p. 104). 

 

Os administradores da sociedade, apesar de não possuírem relação jurídica decorrente 

da constituição da pessoa jurídica, podem, pelo exercício de suas funções, dar causa às 

situações de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, já que têm poder direto na 

administração da empresa.   

Embora o Código Civil de 2002 tenha sido fundamental ao delimitar o alcance da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica no tocante às relações privadas, não houve 

a conceituação de nenhum dos requisitos. Diante de tal lacuna, coube ao aplicador da lei 

enquadrar as situações fáticas aos requisitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial.  

Desse modo, a redação vaga do Código Civil de 2002, quanto aos requisitos 

autorizadores da desconsideração, manteve certo grau de insegurança jurídica para os agentes 

de mercado, visto que, com a ampla margem de discricionariedade conferida ao aplicador, 

 
47 Há corrente minoritária que defende que o art. 50 do CC/02 não alcança administradores que não sejam sócios: 

“Por outro lado, a referência a administradores há de ter compreensão restrita, visto que a desconsideração da 

personalidade societária conduz a que se responsabilize o substrato pessoal da sociedade, que é constituído por 

seus sócios, dele não fazendo parte os diretores ou administradores que não ostentam essa qualidade. Sendo assim, 

os administradores a que se refere o texto só podem ser aqueles que, além de administradores, integram o 

quadro social da pessoa jurídica considerada. A fonte da responsabilização dos administradores é outra, 

completamente distinta da que dá suporte à desconsideração da personalidade societária, porque calcada 

na responsabilidade civil por prática de ato ilícito na gestão da sociedade. Consequentemente, quando os 

sócios são também administradores da sociedade, "deve ser sempre identificada a atuação que justifica sua 

responsabilização, por uma ou pela outra via: se o sujeito agiu na condição de sócio, estará em causa a 

desconsideração; se o fez enquanto gerente ou administrador, o único instituto chamado a tutelar os interesses dos 

credores sociais (direta ou indiretamente) será a responsabilidade civil" (GONÇALVES NETO; NOVAES E 

FRANÇA, 2016, versão digital, grifou-se). 



 

 

não foi possível conceituar e sistematizar os requisitos, mas tão somente identificar possíveis 

situações que implicariam a desconsideração (VIDIGAL, 2021). 

A desconsideração da personalidade jurídica foi criada para coibir o abuso da 

prerrogativa da limitação patrimonial, de modo a ampliar a garantia dos credores, fornecendo 

maior segurança jurídica ao mercado. A evolução do Direito, contudo, mostrou que a lógica 

protecionista criada para grupos considerados vulneráveis em relação ao sistema capitalista – 

tais como trabalhadores, consumidores e o meio-ambiente – impactou fortemente o Direito 

Empresarial. 

A fim de evitar que o credor suportasse algum prejuízo, a jurisprudência começou a 

aplicar a teoria menor de maneira desmedida e descriteriosa, impactando consequentemente a 

segurança jurídica e também o mercado. Isso porque a utilização exagerada do instituto 

acabou afastando-o de sua finalidade, qual seja: combater o mau uso da limitação da 

responsabilidade das pessoas jurídicas.  

Notou-se que a eficácia da limitação da responsabilidade passou a ser suspensa toda 

vez que esta ameaçasse os credores lesados – ainda que estivessem fora do escopo das 

legislações setoriais que previam expressamente a incidência da teoria menor aos seus 

respectivos microssistemas – sob o argumento de que os credores não poderiam suportar os 

riscos do empreendimento. 

A aplicação da teoria menor, contudo, não dialoga com o Direito Empresarial, vez que 

a separação patrimonial da pessoa jurídica busca respaldar o sócio quanto aos riscos do 

empreendimento. A insolvência, nesse contexto, pode vir a ser consequência natural do 

desenvolvimento regular da atividade negocial que, infortunadamente, gerou mais obrigações 

do que lucros. Tratar de maneira igual a crise da atividade empresarial à fraude – de modo a 

conceder o mesmo peso para diferentes medidas – significa aniquilar todo o incentivo ao 

desenvolvimento econômico (SACRAMONE, 2021), que, conforme visto anteriormente, é 

indispensável à produção e circulação de bens e serviços.  

A imprecisão vivenciada pelos agentes de mercado sobre as regras da desconsideração 

da personalidade jurídica foi repassada ao mercado por meio do aumento de custos de 

transação, impactando também, ainda que indiretamente, os grupos vulneráveis (VIDIGAL, 

2021).  

 

 Mas é evidente que o desvirtuamento da estrutura societária — pela confusão 

patrimonial, mas também pela subcapitalização, por exemplo — pode transferir para 

o mercado, indevida e in- justamente, um risco muito maior do que aquele calculado 

e aceito pelo agente econômico, causando grave distorção e transtorno social, que 



 

 

acaba sendo contornado pelos credores com forte poder econômico (bancos, grandes 

fornecedores) por meio do estabelecimento de garantias contratuais, mas que acaba 

atingindo em cheio aqueles com baixo poder de barganha (pequenos fornecedores, 

entre outros). De que forma? Ora, num espiral de desconfiança, os credores mais 

fortes cobram pelo risco, aumentam os custos de transação e os juros médios do 

mercado, pressionando o custo do crédito para todos, e os mais fracos pagam a 

conta duas vezes: na primeira, ao assumirem o risco das transações; e na 

segunda, ao atuarem em um mercado com juros mais elevados”. (SCALZILLI, 

2014, p. 95, grifou-se).  

 

Os legisladores reagiram a esse cenário na busca de limitar os excessos de aplicação 

da desconsideração, buscando garantir novamente segurança jurídica ao mercado. Nesse 

sentido, é possível indicar a previsão do incidente da desconsideração da personalidade 

jurídica no Código de Processo Civil de 2015 e, principalmente, a Lei de Liberdade 

Econômica, que será melhor analisada no item III infra. 

O Código de Processo Civil de 2015 teve importante papel ao estabelecer regramento 

processual específico para instauração de incidente para decretação da desconsideração (v. 

arts. 133 a 137 do CPC/15).48 Estabeleceu-se, assim, exigência do devido contraditório dos 

sócios após instauração do pedido de desconsideração. Tal introdução legislativa foi 

importante para evitar injustiças e trazer coerência às diretrizes principiológicas que pautam 

o diploma processual civil brasileiro (PEREIRA, 2022), o qual é marcado pela proteção da 

confiança das partes e pelo devido contraditório.49 

O incidente, por definir a dimensão subjetiva da lide, opera efeitos suspensivos e pode 

ser instaurado em qualquer fase do processo de conhecimento, cumprimento de sentença ou 

execução de título extrajudicial,50 sendo o incidente dispensado apenas quando a 

desconsideração for requerida na petição inicial.  

 
48 Art. 133 do CPC/15: “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da 

parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1º O pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à 

hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”.  

Art. 134 do CPC/15: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, 

no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1º A instauração do 

incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2º Dispensa-se a instauração 

do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será 

citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 

2º. § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica”.  
49 Art. 9º do CPC/15: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. 

Art. 10 do CPC/15: “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”. 
50 “Assim sendo, não há dúvida de que os sócios ou administradores podem vir a sofrer os efeitos reflexos da 

sentença que reconheceu a obrigação da sociedade, sendo chamados a responder. ‘A responsabilidade pelo 

pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes 

 



 

 

O procedimento poderá ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público – 

quando lhe couber intervir no processo – sendo que a própria pessoa jurídica poderá invocar 

a desconsideração em seu favor, conforme preconiza o Enunciado nº. 285 do CJF/STJ.51 

Conforme já observado anteriormente, o instituto da desconsideração não visa a anular 

a personalidade jurídica, mas tão somente coibir o abuso de direito ou fraude por parte dos 

sócios que desviarem a função da empresa (LÔBO, 2021). Dessa forma, patrimônios que eram 

autônomos – por decorrência da limitação da responsabilidade – passam a se comunicar em 

relação a um determinado credor. 

Assim, uma vez decretada a desconsideração da personalidade jurídica, a 

responsabilização do sócio ou administrador é integral, de modo a recair sobre os seus bens 

pessoais necessários para excutir o valor da dívida, não havendo qualquer limitação em relação 

ao valor das quotas sociais. Ou seja, “cada pessoa atingida será responsabilizada pela dívida 

como um todo, não importando o seu percentual no capital social da sociedade” 

(TOMAZETTE, 2022, p. 123).  

A responsabilização pessoal do sócio ou administrador também não se limita ao valor 

do benefício econômico obtido pelo ato fraudulento. “O proveito econômico do ilícito não lhe 

aproveita como limite à responsabilização. Do contrário, haveria estímulo subliminar para a 

fraude, que se tornaria ainda mais rentável” (PARENTONI, 2018, p. 38). 

Destaca-se, ainda, que não há prazo decadencial para o exercício do direito potestativo 

do credor lesado para instaurar o incidente de desconsideração (LÔBO, 2021). 

 

2.3. Requisitos para desconsideração da personalidade jurídica  

 

Conforme visto anteriormente, aplica-se a desconsideração da personalidade jurídica 

segundo a teoria maior, quando a sociedade é utilizada para fugir de suas finalidades ou para 

lesar terceiros, isto é, quando estiver configurado um dos dois requisitos previstos no art. 50 do 

Código Civil de 2002 – desvio de finalidade ou confusão patrimonial.  

 
da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592 do CPC, sem que haja, com 

isso, ofensa à coisa julgada’ (STJ – 4ª Turma – REsp n. 225.051-DF, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJ de 18-12-2000.) [...] Portanto, a decretação da desconsideração em sede de execução não gerará 

ilegitimidade e não representa ofensa à coisa julgada, mas apenas aplicação da responsabilidade patrimonial 

secundária por força dos efeitos reflexos da coisa julgada” (TOMAZETTE, 2022, p. 125).  
51 Enunciado nº. 285 do CJF/STJ: “A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, pode ser 

invocada pela pessoa jurídica, em seu favor”.  



 

 

Em primeiro lugar, cumpre destacar que as hipóteses previstas no referido artigo 

possuem flexibilidade interpretativa, de modo a permitir ao juiz/intérprete modelar os conceitos 

legais casuisticamente tendo em vista as características do caso concreto. Contudo, não se pode 

perder de vista o caráter excepcional da desconsideração que deverá ser determinada com 

parcimônia quando verificados os requisitos fundamentais de aplicação, razão pela qual é 

imprescindível o estudo aprofundado sobre tal matéria.  

Há desvio de finalidade quando a pessoa jurídica é utilizada fora dos fins a que se presta 

a personificação, tal como o desenvolvimento econômico. Caberá, portanto, a desconsideração 

quando a sociedade é usada com o propósito de lesar terceiros e para prática de atos ilícitos 

pelos sócios que buscam fugir ao cumprimento de suas obrigações (VENOSA; RODRIGUES, 

2020). 

Também é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificada a 

confusão patrimonial, ou seja, quando houver promiscuidade patrimonial entre sócios e 

empresa. O que poderá ser configurado, por exemplo, quando a sociedade pagar dívidas de seus 

sócios ou quando estes receberem créditos da empresa sem que haja a devida distinção entre as 

massas patrimoniais. Sendo que tais situações fraudulentas podem ser verificadas pela 

escrituração contábil ou pela movimentação bancária da empresa e de seus sócios 

(GONÇALVES, 2022).  

Não basta, portanto, a simples mescla entre as contas bancárias do sócio e da sociedade 

para que se configure a confusão patrimonial, é preciso que o acionista utilize os bens sociais 

como se fossem seus próprios bens, fazendo retiradas ao seu bel prazer (VENOSA; 

RODRIGUES, 2020). Desta maneira, na confusão patrimonial, percebe-se o favorecimento dos 

sócios, ainda que de maneira indireta, em detrimento da sociedade, uma vez que os bens da 

sociedade são utilizados de modo a causar prejuízo ao desenvolvimento de sua própria atividade 

– afetando o aporte em capital, insumos, tecnologia e mão de obra –, além, é claro, de prejudicar 

a satisfação de seus respectivos credores (VIDIGAL, 2021). 52 

 
52 “[...] é de se concluir que o conceito majoritariamente atribuído à confusão patrimonial, de promiscuidade entre 

patrimônios, não traduz de forma suficiente as noções primordiais do instituto. Em razão disso, e buscando 

esclarecer o fundamento e a razão de ser do fenômeno, Walfrido Warde Jr. e João Pedro Scalzilli aperfeiçoaram a 

teoria, estabelecendo precisa conceituação para a confusão patrimonial. De acordo com os autores, não basta dizer 

que se trata de uma mistura de bens, deve-se acrescentar a ocorrência de uma apropriação ou apoderamento de 

patrimônio de um ente por outro. [...] Desse modo, o conceito trazido por Warde Jr. e Scalzilli permite compreender 

que o apoderamento indevido dos recursos da pessoa jurídica, além de violar diretamente a regra da autonomia 

patrimonial entre os entes, acaba por romper com a própria lógica da limitação da responsabilidade. Isso porque, 

uma vez desfeita a separação entre os respectivos patrimônios, qualquer transferência de capital anterior perde o 

sentido de ser, tornando os sócios a comportar-se propriamente como titulares de direitos reais sobre os ativos da 

 



 

 

Com efeito, na redação original do art. 50 do Código Civil, anterior à LLE, havia 

extensão dos efeitos aos administradores e sócios da pessoa jurídica de maneira genérica, não 

tendo o credor que comprovar nenhum benefício obtido pelo sócio que abusou da personalidade 

jurídica. Contudo, a nova redação exige a comprovação de benefício – seja direto ou indireto – 

decorrente do ato lesivo, que passa a ser, portanto, um novo requisito legal à aplicação da teoria 

da desconsideração.53 

A nova redação do caput do art. 50 do Código Civil de 2002 não é perfeita, pelo 

contrário, há críticas contundentes, que serão melhor analisadas no capítulo infra, neste 

primeiro momento cumpre apenas compreender os requisitos de aplicação do instituto da 

desconsideração.   

Nesse sentido, embora sejam específicos os requisitos previstos expressamente no art. 

50 do Código Civil de 2002, a aplicação do instituto demonstra que há pressupostos que, por 

serem indispensáveis, acabam sendo implícitos à decretação de desconsideração, são estes: (i) 

existência de, ao menos, dois patrimônios autônomos e distintos, dotados de responsabilidade 

limitada; (ii) existência de organização voltada para a busca de uma determinada finalidade; 

(iii) desenvolvimento de atividade lícita; (iv) confusão entre os interesses da sociedade e os 

interesses pessoais dos sócios; (v) inexistência de responsabilidade pessoal e direta dos sócios 

(PARENTONI, 2018); (vi) prejuízo dos credores ante à insolvência econômica da pessoa 

jurídica; e (vii) prova cabal e concreta da ocorrência de uma das condutas fraudulentas. 

Em primeiro lugar, só haverá desconsideração se houver previamente a existência de 

patrimônios autônomos e distintos, dotados de responsabilidade limitada.  Sendo que 

responsabilidade limitada e personalidade jurídica não se confundem, conforme já ressaltado 

no capítulo anterior. Logo, a personalidade jurídica em si não é fator indispensável, visto que é 

possível aplicar a desconsideração sobre duas massas patrimoniais despersonificadas, tal como 

 
sociedade. Em outras palavras, são excedidas as barreiras da prerrogativa da limitação da responsabilidade 

patrimonial, que passa a ser utilizada como subterfúgio para o descumprimento de obrigações e o não pagamento 

de credores” (VIDIGAL, 2021, pp. 114-116). 
53 “Refere-se, a norma, aos que tenham sido beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Há situações típicas 

que se podem enquadrar sem dificuldade, como é o caso do sócio ou administrador em favor de quem o patrimônio 

da pessoa jurídica tenha servido para satisfazer suas dívidas particulares; ou nas situações de fraude, em que a 

pessoa jurídica sirva para desviar o patrimônio, de modo a frustrar credores dos sócios ou administradores, o que 

evidencia o benefício. Daí para diante, não apenas a circunstância do desvio de finalidade ou da confusão 

patrimonial será suficiente para dirigir a pretensão creditória contra determinados administradores ou sócios, 

exigindo-se também a demonstração do benefício direta ou indiretamente relacionado com o abuso” (MIRAGEM, 

2021, p. 305).   



 

 

ocorre com os patrimônios de afetação ou fundos de investimento.54 “Afinal, a limitação de 

responsabilidade pode ser conferida por lei a qualquer centro de imputação de direitos e 

deveres, ainda que despersonificado” (PARENTONI, 2018, p. 42). 

Em termos práticos, os patrimônios devem ser dotados de responsabilidade limitada, 

visto que a desconsideração pressupõe a impossibilidade de se atingir diretamente o patrimônio 

dos sócios ante o exaurimento dos bens sociais. Ou seja, quando os centros de imputação não 

são dotados de responsabilidade limitada, a desconsideração se torna desnecessária, tal como 

ocorre nas sociedades de fato, em que os sócios respondem de maneira ilimitada. O doutrinador 

Marlon Tomazette (2022), contudo, destaca a possibilidade de aplicação do instituto da 

desconsideração de tipos societários de responsabilidade ilimitada sob o intuito de proteger a 

pessoa jurídica.55  

 O segundo pressuposto consiste no desenvolvimento de atividade pelo ente em relação 

ao qual se requer a desconsideração. Ou seja, é preciso que o ente pratique atos para consecução 

de determinada finalidade, visto que o abuso de direito de atos isolados já é regulado por outros 

institutos do Direito Civil, sendo dispensável a decretação de desconsideração (PARENTONI, 

2018). 

Já o terceiro requisito implícito corresponde à licitude formal da atividade exercida, uma 

vez que a atividade ilícita per si também enseja a responsabilização direta do sócio ou 

administrador, a depender do caso concreto. Assim, a desconsideração aplica-se aos casos em 

que o ato praticado, a princípio, seria lícito, contudo, por fugir de sua finalidade social não pode 

prevalecer (PARENTONI, 2018). 

O quarto pressuposto da desconsideração compreende a violação à autonomia do centro 

de imputação, afinal, a vontade da sociedade, embora seja emanação da vontade dos sócios, 

com esta não se confunde, devendo ser efetivamente autônoma e condizente aos seus próprios 

interesses. A desconsideração da personalidade jurídica, portanto, é cabível quando há 

 
54 Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao acolher a tese de que o patrimônio de um Fundo de 

Investimento em Participações (FIP) pode ser atingido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

Confira-se trecho da ementa do julgado: “embora destituídos de personalidade jurídica, aos fundos de 

investimento são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas, e, não 

obstante exercerem suas atividades por intermédio de seu administrador/gestor, os fundos de investimento 

podem ser titular, em nome próprio, de direitos e obrigações” (STJ, REsp nº. 1.965.982, 3ª Turma, Ministro 

Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/04/2022, ggrifou-se). 
55 “A exigência da limitação de responsabilidade é de cunho eminentemente prático, pois nada impediria a 

desconsideração nos demais tipos societários, com o intuito de proteger a própria pessoa jurídica. Todavia, a 

excepcionalidade da superação da autonomia patrimonial, por meio da aplicação da desconsideração, torna mais 

fácil a aplicação direta da responsabilidade ilimitada dos sócios, quando ela já é consignada na lei” (p. 112). 



 

 

inobservância seja das formalidades legais de manifestação ou ainda do distanciamento 

patrimonial pelos sócios (PARENTONI, 2018). 

O quinto pressuposto, apontado por Parentoni, consiste na “inexistência de 

responsabilidade pessoal e direta dos membros ou de regime jurídico específico para a sua 

responsabilização” (2018, p. 50). Afinal, se a lei ou, ainda, o ato constitutivo da pessoa jurídica 

já preveem a responsabilidade direta do sócio ou administrador por determinado ato – tais como 

as hipóteses de responsabilidade solidária, de atos ultra vires, de retirada do sócio da empresa, 

dentre outros –,56 não há que se decretar a desconsideração para que se atinja os seus respectivos 

patrimônios pessoais.57 

Tem-se como sexto requisito implícito à desconsideração, o prejuízo dos credores ante 

à insolvência econômica da pessoa jurídica, isto é, a insuficiência dos bens sociais para honrar 

as dívidas da pessoa jurídica.  

O incidente de desconsideração não pode ser instaurado de ofício pelo juiz, havendo 

necessidade de instauração seja pela parte ou pelo Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo. Assim, o instituto tem como pressuposto a demonstração de prejuízos e 

de danos pelas partes. Afinal, prevalece a regra da subsidiariedade no que tange à 

responsabilização dos sócios em relação às dívidas da sociedade. Ou seja, deve-se 

primeiramente exaurir o patrimônio da sociedade e, caso este não seja suficiente para saldar o 

crédito do credor lesado, este poderá então buscar a ampliação da responsabilidade sobre os 

bens pessoais dos sócios ou administradores responsáveis pelo ato lesivo.  

Em sentido contrário, prevê o Enunciado nº. 281 do CFJ/STJ que a desconsideração 

dispensa demonstração de insolvência da pessoa jurídica.58 Dessa forma, o credor não precisaria 

 
56 Veja-se, por exemplo, algumas hipóteses legais de responsabilidade direta dos sócios ou administradores: arts. 

990; 1.003, parágrafo único; 1.004; 1.009; 1.012; 1.015, parágrafo único; 1.016; 1.023;1.039; 1.045; 1.052 e 1.055, 

§ 2º, do Código Civil de 2002.  
57 “Entendida desse modo, a desconsideração não abrange casos em relação aos quais a própria lei abre exceções 

à autonomia da pessoa jurídica, pela óbvia razão de que as exceções integram o regime jurídico a que ela está 

subordinada; a teoria da desconsideração busca o afastamento desse regime. Nesse sentido posiciona-se Osmar 

Brina Corrêa-Lima, sustentando, com toda razão, que não se deve recorrer a essa teoria para aplicar as regras legais 

já existentes no ordenamento jurídico prevendo a solução do caso concreto. [...] Nessa linha de raciocínio, 

integram-se no regime jurídico societário e, portanto, não caracterizam casos de desconsideração, v.g., (i) a regra 

que proíbe que o sócio contrate com a pessoa jurídica em determinadas situações; (ii) a que estabelece a 

responsabilidade do acionista controlador por exercício abusivo de poder; (iii) a que dispõe sobre a 

responsabilidade dos administradores das companhias por danos causados ao seu patrimônio ou a terceiros no 

exercício da administração por violação de obrigação legal etc. (v.g., Lei 6.404/1976, art. 154, § 2.º, b, c/c arts.158, 

§ 2.º, e 159, § 7.º)” (GONÇALVES NETO; NOVAES E FRANÇA, 2016, versão digital). 
58 Enunciado nº. 281 do CFJ/STJ: “A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 do Código Civil, 

prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica”.  



 

 

comprovar que a empresa é insolvente ou falida para que a desconsideração fosse deferida, 

visto que este não seria um requisito expresso na Lei.59  

O referido Enunciado, contudo, deve ser interpretado com cautela. Isso porque, apesar 

de ser dispensável a declaração judicial formalizando o estado de insolvência ou de falência da 

empresa, considera-se que deve prevalecer a regra da subsidiariedade do patrimônio dos sócios 

em relação às dívidas sociais. Assim, considera-se que a interpretação que melhor se coaduna 

ao art. 50 do Código Civil e ao modelo de distribuição de riscos é a de que o credor lesado deve 

primeiramente buscar excutir os bens sociais por dívidas da pessoa jurídica, e, (i) caso este não 

seja suficiente e (ii) havendo hipótese de abuso da personalidade, deve-se instaurar o 

procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.  

Afinal, quem deu origem à dívida deve ser o responsável para arcar com ela, visto que 

a regra é imputar o débito e a responsabilidade ao mesmo sujeito, o qual responde com todos 

os seus bens.60 Eventual responsabilização dos sócios, portanto, deve ter por pressuposto o 

integral exaurimento do ativo patrimonial da sociedade.   

Se a obrigação pertence à pessoa jurídica – a qual é dotada de autonomia – o seu 

patrimônio deve ser chamado a responder em primeiro plano, sobretudo diante da regra da 

subsidiariedade.  

Cumpre ressalvar que a referida interpretação não induz à extinção da pessoa jurídica, 

afinal, o processo executivo movido contra sociedades impede a excussão de bens que 

comprovadamente sejam essenciais ao desenvolvimento de sua atividade. Ou seja, deve-se 

interpretar “exaurimento do ativo da sociedade” como sendo a excussão de todos os bens que 

não comprometam a atividade da pessoa jurídica.  

Ademais, caso o patrimônio da sociedade se mostre suficiente para saldar a dívida e seja 

comprovado depois que determinados sócios ou administradores abusaram da personalidade 

jurídica, não há óbice para que a pessoa jurídica, agindo em interesse próprio, instaure o 

incidente contra os responsáveis a fim de restaurar os danos sofridos.  

Perfilha-se, portanto, do entendimento segundo o qual só se deve levantar o véu da 

pessoa jurídica quando não houver outro modo para possibilitar a reparação do dano sofrido.   

 
59 Tomazette (2022) compartilha da ideia de que a insolvência não constitui requisito à desconsideração: “A nosso 

ver, porém, a insolvência da pessoa jurídica não pode ser exigida para a desconsideração, uma vez que esta é uma 

medida de defesa da pessoa jurídica, a fim de resguardar sua utilização indevida pelos sócios ou administradores. 

Exigir a insolvência é condicionar a aplicação da desconsideração ao estado de dissolução da pessoa jurídica, o 

que não se coaduna com o próprio conceito” (p. 112).  
60 Art. 789 do CC/02: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de 

suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. 



 

 

  Entendimento diverso conduziria ao declínio da autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica, com graves prejuízos à segurança jurídica e ao vigor da atividade econômica. Além de 

acarretar, em termos práticos, óbice desarrazoado ao credor lesado, visto que lhe impõe a 

instauração do procedimento – de modo a aumentar os custos processuais e o lapso temporal – 

mesmo havendo bens sociais disponíveis para saldar a dívida.    

Tal interpretação, inclusive, dialoga com o art. 795 do Código de Processo Civil de 

2015,61 segundo o qual os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, salvo nas 

hipóteses previstas em lei, de modo a confirmar a responsabilidade subsidiária no que tange ao 

benefício de ordem para excussão de dívidas.  

Por fim, o sétimo pressuposto consiste em obtenção de prova cabal e concreta da 

ocorrência de uma das condutas fraudulentas – abuso de finalidade ou confusão patrimonial – 

que somente o caso concreto poderá constatar a fim de que seja possível decretar a 

desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a teoria maior, adotada pelo Código 

Civil de 2002, não admite a presunção de abuso de direito. Ou seja, não basta a existência de 

meros indícios (TEPEDINO; OLIVA, 2022). 

A medida excepcional de suspensão dos efeitos da limitação de responsabilidade 

depende, portanto, de prova concreta62 a fim de que se comprove o nexo de causalidade entre o 

ato fraudulento e os danos ocasionados ao credor lesado pela sociedade insolvente (VENOSA; 

RODRIGUES, 2020).63  

Não se pode perder de vista que a desconsideração é aplicável nos casos de abuso da 

personalidade jurídica, e, por isso, deve ser aplicada com parcimônia sob pena de incorrer em 

injustiças. Afinal, sendo a autonomia patrimonial a tônica para exploração da atividade 

econômica, deve-se primar para que o credor da sociedade não atinja o patrimônio pessoal do 

sócio, pois tais bens pessoais não foram destinados ao exercício da atividade econômica. 

 
61 Art. 795 do CPC/15: “Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos 

casos previstos em lei. § 1º O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito 

de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade. § 2º Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1º 

nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o 

débito. § 3º O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo. § 4º Para a 

desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”. 
62 “Realizada a citação, os citados podem se defender, requerendo desde logo, as provas que entendam necessárias. 

Pela própria importância da matéria, acreditamos ser admissíveis todos os meios de provas possíveis no nosso 

direito. A mesma faculdade de requerimento de provas deve ser assegurada ao requerente do incidente, na busca 

da comprovação dos pressupostos da desconsideração” (TOMAZETTE, 2022, p. 125).  
63 “A medida excepcional de suspensão dos efeitos da personificação depende, portanto, da prova da ocorrência 

da fraude, sendo o ônus da prova do credor, porquanto como já referido, o único interesse que prevalece à 

personificação é a preservação da finalidade social do direito e não o seu interesse privado” (VENOSA; 

RODRIGUES, 2020, p. 111). 



 

 

Por isso, fora das hipóteses autorizadas por leis setoriais, que têm por objeto proteger 

entes vulneráveis, não se pode aceitar a desconsideração pela simples insolvência ou dissolução 

irregular da empresa. Deve-se exigir a comprovação de abuso de direito ou fraude por meio dos 

requisitos supracitados para se aplique a desconsideração.  

Afinal, não se pode deixar de destacar que a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica foi criada sob o signo da excepcionalidade (LÔBO, 2021), e, apenas em caráter 

excepcional, à luz dos referidos requisitos deve ser decretada pelo juiz por meio de interpretação 

restritiva.   

 

2.4.O desvio de finalidade como hipótese de desconsideração da personalidade 

jurídica 

 

A pessoa jurídica, por não ser dotada de uma individualidade psicofísica, não tem 

vontade natural, podendo ser utilizada como instrumento para fraude ou abuso de direito. Por 

isso, é fundamental que a vontade humana, que opera a pessoa jurídica, não seja  completamente 

discricionária, devendo ser condicionada à própria finalidade para a qual a sociedade foi 

constituída.  

Tal limitação torna-se ainda mais importante quando somada ao fato de que as pessoas 

jurídicas são instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico e, por isso, também 

podem se tornar importantes centros de poder. De tal modo que os fins para os quais se voltam 

às sociedades são essenciais para o estudo da pessoa jurídica no que tange à sua existência e 

aos limites de sua atividade.  

Conforme já analisado anteriormente, a pessoa jurídica adquire personalidade jurídica 

somente a partir do registro de seu ato constitutivo no qual estará delimitado o seu campo de 

atuação e os seus fins econômicos. A pessoa jurídica, por conseguinte, não poderá praticar atos 

ou celebrar negócios que extrapolem a sua finalidade social, sob pena de ineficácia ou, até 

mesmo, de desconsideração da personalidade jurídica. 

Os fins a que visam as pessoas jurídicas, portanto, estão ligados à essência da 

personificação e representam a prefixação de sua natureza (PEREIRA, 2022). Afinal, a pessoa 

jurídica existe para o tráfico jurídico da boa-fé, não para fins ilícitos ou escusos (VENOSA; 

RODRIGUES, 2020).  



 

 

O fim social está expresso no objeto social e definirá tanto os poderes explícitos, como 

também o espectro de atuação implícita de atuação dos sócios e administradores que se dará 

por meio de órgãos integrantes da pessoa jurídica. 

O desvio de finalidade, enquanto requisito da desconsideração, decorre tanto do abuso 

do direito quanto da violação direta à letra da lei, demandando interpretação funcional da pessoa 

jurídica.  

Com efeito, a pessoa jurídica é criada para desempenhar funções determinadas que 

variam conforme a categoria a qual pertence, sendo que tais funções estão descritas em seus 

atos constitutivos. O manejo da pessoa jurídica pelos sócios e administradores, portanto, deve 

seguir não só as regras gerais previstas no ordenamento jurídico brasileiro, mas também as 

regras específicas definidas em seu regramento interno, sob pena de incorrer em ilicitude e, 

consequentemente, em desconsideração da personalidade jurídica.  

Ou seja, o desvio de finalidade está inerentemente associado à alguma ilicitude, em 

outras palavras, o fato de o sócio violar determinada regra – seja interna corporis ou decorrente 

do ordenamento jurídico pátrio –, acarretando ainda que indiretamente benefício próprio, enseja 

a desconsideração, caso sejam comprovados os requisitos pelo credor lesado.  

Não há dúvidas de que a expressão “desvio de finalidade”, enquanto requisito legal, 

enseja interpretação ampla. Durante muito tempo, coube à doutrina e à jurisprudência 

conceituar  o que viria a ser “desvio de finalidade” a fim de estabelecer limites mais claros à 

discricionaridade dos juízes diante dos casos concretos.  

Assim, no que tange aos requisitos, a doutrina majoritária pontua que não precisa ser 

comprovada a intenção de fraudar por parte do sócio para fins de desconsideração. Nesse 

sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2021);64 Paulo Lôbo (2021);65 

 
64 “[... ] a exigência do elemento subjetivo intencional (dolo) para caracterizar o desvio, como constava na redação 

anterior (da MP 881/2019), colocaria por terra o reconhecimento objetivo da tese da disfunção. Com efeito, andou 

bem o legislador, nesta supressão!” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021, p. 105). 
65 O CC/2002 optou pela denominada teoria objetiva da desconsideração da pessoa jurídica, concentrando 

a noção de abuso da personalidade no fato do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial sem perquirir 

se houve intenção de fraudar, abusar ou prejudicar por parte do sócio ou controlador. Antes do CC/2002, a 

tendência no direito brasileiro era pela teoria subjetiva, desde o trabalho de Rubens Requião, com recurso às noções 

fundadas na intencionalidade de abuso e de fraude. Até porque há situações que impõem a desconsideração da 

personalidade, sem ter havido intenção ou fraude, máxime quando se confunde a atividade da pessoa jurídica com 

o interesse do titular do poder de controle” (LOBO, 2021, p. 80, grifou-se). 



 

 

Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva (2022);66 Flávio Tartuce (2022);67 defendem a 

aplicação do instituto sob perspectiva objetiva sem adentrar nos elementos volitivos que 

ocasionaram o desvio de finalidade.  

A aplicação objetiva do requisito de desvio de finalidade está em consonância com a 

sistemática do Código Civil que tende a pautar as hipóteses de abuso de direito pela mera 

inobservância da lei, independentemente do dolo. Ou seja, a exigência do dolo, enquanto 

requisito, enfrenta um óbice dogmático na medida em que vai de encontro à interpretação de 

objetivação das hipóteses de abuso de direito do ordenamento jurídico brasileiro. 

Segundo essa vertente, embora os atos propositalmente fraudulentos estejam 

compreendidos no alcance da Lei, esta não se limita a esses casos, havendo desvio de finalidade 

não obstante a ausência de elemento intencional dos responsáveis pelo ato lesivo (TEPEDINO; 

OLIVA, 2022). 

Grandes e até insuperáveis seriam os entraves para a incidência da desconsideração 

da personalidade jurídica – sobretudo na sua modalidade inversa – no âmbito do 

Direito de Família e das Sucessões, para os quais tem aplicação o art. 50 do Código 

Civil. Importante sempre lembrar que o elemento subjetivo, notadamente a culpa, foi 

afastado em demandas relativas a esses ramos jurídicos nos últimos anos, e a Medida 

Provisória 881 trazia a volta de sua análise para a desconsideração, especialmente do 

dolo. Assim, pelo atual texto, basta a conduta culposa, ou mesmo antifuncional – o 

que tem como parâmetro o art. 187 do CC –, para que o desvio de finalidade esteja 

caracterizado. (TARTUCE, 2022, p. 325). 

 

Essa vertente objetiva certamente também facilita o credor lesado que busca a 

desconsideração, no que tange à construção de seu acervo probatório, afinal, aumenta-se 

consideravelmente o grau de dificuldade quando o credor precisa comprovar que os integrantes 

da pessoa jurídica tinham a intenção de fraudá-lo.  

A construção de tal linha argumentativa requer provas lapidadas, e muitas das vezes de 

difícil acesso, tais como acesso a livros contábeis, conversas privadas dos sócios, registros sobre 

os patrimônios de familiares e conhecidos, depoimentos, análise elaborada em relação ao 

comportamento dos sócios etc.  

Dificilmente, um empresário de pequeno porte – não abrangido pela desconsideração 

branda prevista pelas leis setoriais –, por exemplo, poderá colacionar tais provas junto aos autos 

a fim de comprovar que o sócio tinha real intenção de utilizar a empresa para fins escusos. Deste 

 
66 “Com efeito, o exame da utilização abusiva da pessoa jurídica, embora compreenda o intuito emulativo ou o 

propósito de lesar, não se limita a essas hipóteses, havendo desvio de finalidade toda vez que, a despeito de faltar 

o elemento intencional de malversação da pessoa jurídica, esta tiver sua função vulnerada e, conseguintemente, 

sua autonomia comprometida” (TEPEDINO; DONATO, 2022, p. 135). 
67 “Assim, pelo atual texto, basta a conduta culposa, ou mesmo antifuncional – o que tem como parâmetro o art. 

187 do CC –, para que o desvio de finalidade esteja caracterizado” (TARTUCE, 2022, p. 325). 



 

 

modo, é possível dizer que essa perspectiva objetiva sobre o desvio de finalidade também se 

mostra justa ao viabilizar a desconsideração em relação a esses credores.   

Há, contudo, corrente minoritária que defende que a intenção de fraudar do sócio 

constitui requisito para configuração do desvio de finalidade. Nesse sentido,  Sílvio de Salvo 

Venosa e Cláudia Rodrigues (2020),68 Bruno Miragem (2021)69,  Marlon Tomazette (2022)70 e 

Fábio Ulhoa Coelho (2022)71 defendem que o desvio de finalidade configura ato intencional 

para prejudicar terceiros, dando destaque ao intuito do sócio ou do administrador em fraudar o 

legítimo interesse dos credores da sociedade.  

Com isso, o “simples desvio de finalidade sem propósito ilícito não realiza esse 

requisito. Essa ilicitude decorre da utilização de artifícios maliciosos para prejudicar terceiros; 

decorre da prática de fraude” (VENOSA; RODRIGUES, 2020, p. 109). 

Observa-se que não obstante os esforços da doutrina e do legislador, a conceituação de 

desvio de finalidade ainda remanesce imprecisa e passível de questionamentos. Com efeito, as 

definições legais não constituem enumeração taxativa – e sequer poderiam –, por isso devem 

 
68 “Quaisquer das condutas acima descritas exigem para sua configuração o dolo do agente; a prática de ato ilícito 

consciente [...] Portanto, para a desconsideração, é imprescindível a prova concreta da ocorrência de fraude, isto 

é, “da distorção intencional da verdade com o intuito de prejudicar terceiros” (Alexandre Couto Silva. Aplicação 

da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 36). A presunção de 

fraude esbarra no nexo de causalidade necessário para caracterizar o ato fraudulento e o uso inadequado da pessoa 

jurídica para a sua consecução: a pessoa jurídica pode praticar atos fraudulentos sem, entretanto, ter relação com 

a utilização da autonomia patrimonial. [...] O resultado obtido com a conduta deliberada de praticar ato fraudulento 

deve decorrer exclusivamente da possibilidade de sua concretização pela pessoa jurídica. Isso porque é possível 

que a pessoa jurídica cometa fraudes, como, por exemplo, a emissão de cheque sem provisão de fundos, sem 

qualquer relação com a utilização da autonomia patrimonial” (VENOSA; RODRIGUES, 2020, p. 111). 
69 “Tal como se afirmou, a redação do § 1º do art. 50 do Código Civil permite interpretações contraditórias. Não 

se ignora que a menção ao ‘propósito de lesar credores’ permite que se siga dando guarida à concepção subjetiva, 

uma vez que restringe o desvio de finalidade à utilização da pessoa jurídica para fraudar a garantia patrimonial 

geral ou especial dos credores. É a figura que no direito alemão vem se denominado de intervenção destrutiva dos 

administradores ou sócios, que compromete a própria existência da pessoa jurídica (Existenzvernichtungshaftung), 

como no caso de alienação do seu patrimônio por valor manifestamente inferior ao real” (2021, p. 308) 
70 “O desvio de finalidade passa a ser necessariamente um ato proposital para lesar credor ou praticar 

outros atos ilícitos (lavagem de dinheiro, ocultação de bens...). Não há grande novidade, uma vez que o próprio 

STJ já exigia ‘ato intencional com intuito de fraudar terceiros’ [...] Neste ponto, o conceito do desvio de finalidade 

passa a se assemelhar com o conceito clássico de fraude, que é o artifício malicioso para prejudicar terceiros, isto 

é, ‘a distorção intencional da verdade com o intuito de prejudicar terceiros’. O essencial na sua caracterização é o 

intuito de prejudicar terceiros, independentemente de se tratar de credores” (p. 117, grifou-se).  
71 “A teoria da desconsideração elegeu como pressuposto para o afastamento da autonomia patrimonial da 

sociedade o uso fraudulento ou abusivo do instituto. Cuida-se, desse modo, de uma formulação subjetiva, que dá 

destaque ao intuito do sócio ou administrador, voltado à frustração de legítimo interesse de credor. [...] Em suma, 

entendo que a formulação subjetiva da teoria da desconsideração deve ser adotada como o critério para 

circunscrever a moldura de situações em que cabe aplicá-la, ou seja, ela é a mais ajustada à teoria da 

desconsideração. A formulação objetiva, por sua vez, deve auxiliar na facilitação da prova pelo demandante. Quer 

dizer, deve-se presumir a fraude na manipulação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica se demonstrada a 

confusão entre os patrimônios dela e de um ou mais de seus integrantes, mas não se deve deixar de desconsiderar 

a personalidade jurídica da sociedade, somente porque o demandado demonstrou ser inexistente qualquer tipo de 

confusão patrimonial, se caracterizada, por outro modo, a fraude” (COELHO, 2022, [versão digital]). 



 

 

ser consideradas como diretrizes auxiliares de interpretação conjuntamente a outras normas que 

formam o arcabouço jurídico. 

Assim, torna-se fundamental o trabalho do juiz, pois a este caberá, diante das 

circunstâncias dos casos concretos e dos demais requisitos – já desenvolvidos anteriormente –

determinar se houve ou não desconsideração da pessoa jurídica seja na modalidade direta ou 

inversa.  

No presente trabalho depreende-se que, em que pese a inadequação do modelo subjetivo 

e agravado,72 há de se notar, todavia, que a análise quanto à reprovabilidade da conduta dos 

sócios e administradores é aspecto relevante para identificação de hipóteses de desvio de 

finalidade no caso concreto. Pois, diferentemente da confusão patrimonial, aferível de maneira 

prática e objetiva, o desvio de finalidade é um requisito abstrato e impreciso por natureza; 

assim, é o elemento intencional de malversação da pessoa jurídica que delimitará 

adequadamente sua aplicação aos contornos econômicos.  

Com efeito, é a investigação acerca do propósito dos sócios e administradores que 

viabilizará ao juiz enquadrar situações mais delicadas como sendo um ato lesivo ou decorrente 

dos riscos orgânicos da atividade negocial.  Essa investigação é crucial, sob pena de se violar o 

modelo de distribuição dos riscos, o qual é indispensável à mobilização de recursos para o 

atendimento de interesses públicos e privados, conforme visto anteriormente.  

Ou seja, embora o dolo não seja um requisito taxativo, compreende-se que a 

investigação quanto à intencionalidade dos integrantes da pessoa jurídica é intrínseca ao 

requisito de desvio de finalidade.  

Nesse sentido, configura desvio de finalidade apto à desconsideração, a prática 

consciente de utilização da pessoa jurídica para fins escusos ainda que não se esbarre 

aprioristicamente em nenhuma ilicitude. Tal situação ocorre, por exemplo, quando o sócio cria 

uma pessoa jurídica de forma totalmente regular a fim de blindar patrimônio de seus credores 

pessoais. Trata-se de exemplo que demonstra claramente que é possível a utilização fraudulenta 

 
72 Sobre tal ponto, esclarece a Professora Ana Frazão “Basta lembrar que a culpa, na atualidade, deve ser vista não 

como um fato exclusivamente psicológico, mas, sim, como um fato social, revelador de que o agente descumpriu 

um dever jurídico quando poderia ter agido de forma diferente. Consequentemente, o juízo sobre a culpa passou a 

envolver a avaliação sobre a reprovabilidade da conduta a partir de um critério abstrato de diligência, deslocando-

se dos parâmetros da previsibilidade e da cognoscibilidade do agente ofensor para envolver a própria omissão do 

comportamento devido. Assim, é inequívoco que essa nova noção de culpa repercute na noção de ilicitude, para 

ampliá-la e torná-la compatível com a defesa dos valores mais importantes do ordenamento jurídico. No caso 

específico da desconsideração da personalidade jurídica, ainda cabe lembrar que os aspectos funcionais das 

pessoas jurídicas normalmente destacados pela doutrina na análise da matéria – criação de um centro autônomo 

de interesses e estabelecimento da separação patrimonial – podem ser perfeitamente avaliados ao se examinar o 

desvio de finalidade que justificará a desconsideração” (2020, pp. 474-475). 



 

 

da personalidade jurídica para fins escusos, de modo a ensejar desvio de finalidade, ainda que 

o sócio não viole a priori nenhuma norma jurídica. Afinal, a pessoa jurídica nessa situação não 

está sendo utilizada para o desenvolvimento de bens ou serviços, pois não desenvolve nenhuma 

atividade econômica na prática; pelo contrário, é utilizada para fraudar a garantia patrimonial 

geral ou especial de credores, ainda que sob roupagem lícita. 

A subcapitalização também exemplifica uma situação que, apesar de a princípio não ser 

ilícita, pode ser considerada uma hipótese de abuso da personalidade apto à desconsideração. 

Nesse sentido, se ficar comprovado que os resultados positivos da sociedade estão sendo 

integralmente distribuídos entre os sócios como dividendos, em detrimento da reaplicação de 

parte dos recursos necessários à realização do objeto social, será possível a responsabilização 

pessoal dos sócios. Nota-se, portanto, que “embora tal escolha, a princípio, seja lícita, ela se 

torna abusiva na medida em que esvazia patrimonialmente a sociedade, inviabilizando a 

continuação do negócio e a satisfação dos credores” (TOMAZETTE, 2022, p. 117).  

Também é possível reconhecer a desconsideração por desvio de finalidade quando um 

sócio majoritário realiza alienação fiduciária em favor da pessoa jurídica, e, caso seja decretada 

a falência da sociedade, o sócio acaba reavendo o bem mediante pedido de restituição, em 

detrimento dos demais credores civis e comerciais. Ou seja, enquanto os credores suportam o 

prejuízo, o sócio majoritário não perde nada com a falência da empresa, pelo contrário, mantém 

sua condição financeira (COELHO, 2022). Assim, em que pese a validade e eficácia dos atos 

jurídicos perpetrados pelo sócio majoritário, são elementos do caso concreto que vão comprovar 

que houve intenção de prejudicar terceiros em benefício próprio.        

Ou seja, os desígnios dos sócios ou administradores são determinantes quanto se trata 

de situações de desvio de finalidade. 

Essa interpretação permite coibir abusos da personalidade jurídica mais sofisticados, em 

que o sócio, valendo-se de assessoramento jurídico, consegue encontrar brechas na Lei em 

benefício próprio, de modo a lesar os credores da sociedade sob roupagem lícita. Assim, nos 

casos em que não haja a priori nenhuma ilicitude, torna-se essencial prova concreta da 

ocorrência de fraude para fins de ampliação da responsabilização. 

A aplicação do requisito de desvio de finalidade sob o prisma da intencionalidade dos 

sócios induz também à conclusão de que nem toda ilicitude deve acarretar a desconsideração 

da personalidade jurídica. Em outras palavras, assim como a mera licitude da conduta não afasta 

a aplicação do instituto, a mera ilicitude também não acarreta a desconsideração.   



 

 

Com efeito, o arcabouço normativo atinente à estrutura e funcionamento das sociedades, 

ainda mais se consideradas aquelas regras definidas em conjunto pelos sócios no ato 

constitutivo da sociedade, é deveras amplo;  sendo que o descumprimento a qualquer uma 

dessas normas certamente acarreta alguma ilicitude. Contudo, será que tal ilicitude também 

configura motivo para desconsideração da personalidade jurídica? Ou melhor dizendo, a 

violação a qualquer regra do ordenamento jurídico enseja desvio de finalidade?  

Trata-se de questionamento legítimo, afinal, a finalidade de uma sociedade em sentido 

estrito – além do desenvolvimento econômico de seus sócios –  é a produção, comercialização 

ou oferta de bens ou serviços de modo a obter lucro. Ou seja, apesar de os fins sociais serem 

específicos e passiveis de delimitação, estes ensejam inúmeras atividades e tomadas de decisão 

pelos órgãos da empresa, o que pode dificultar a interpretação precisa do que venha a ser desvio 

de finalidade na prática.  

A referida interpretação, entretanto, não dialoga com a natureza excepcional da 

desconsideração que exige a anormalidade funcional da pessoa jurídica. Assim, partilha-se do 

entendimento de Bruno Miragem (2021) segundo o qual não é qualquer ilicitude que enseja a 

desconsideração, mas apenas as ilicitudes que se desvirtuam da finalidade para qual foi criada 

a pessoa jurídica, em detrimento de seus credores. Nesse sentido, a desconsideração 

compreende ilicitudes tais como a ocultação ou dissimulação quanto à natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade dos bens da empresa ou ainda ilicitudes 

que sejam destoantes aos padrões de conduta do mercado.  

 Em contrapartida, os atos ilícitos decorrentes da atuação ordinária das atividades da 

pessoa jurídica, abrangidos pelo risco comum à atividade econômica que desenvolve – tais 

como “casos de inadimplemento contratual ou de danos causados, a cuja reparação se obrigue” 

(MIRAGEM, 2021, p. 309) – decorrem do insucesso do empreendimento e, portanto, não 

acarretam a desconfiguração da personalidade jurídica.73  

Admitir o contrário, ou seja, a desconsideração diante de toda e qualquer ilicitude, seria 

o mesmo que aplicar a teoria menor a todas as relações jurídicas de direito privado, visto que, 

diante da insolvência da sociedade, por mero inadimplemento contratual, poderia o credor 

 
73 Marlon Tomazette (2022), sob perspectiva mais restritiva, considera que até mesmo a fraude só poderá ser 

substrato à desconsideração caso esteja relacionada à autonomia patrimonial, veja-se: “há que se ressaltar que não 

basta a existência de uma fraude, é imprescindível que ela guarde relação com o uso da pessoa jurídica, isto é, seja 

relativa à autonomia patrimonial. Fraudes podem ser cometidas pela pessoa jurídica, como a emissão de um cheque 

sem provisão de fundos, contudo, se tal fraude não tiver qualquer relação com a utilização da autonomia 

patrimonial não podemos aplicar a desconsideração” (p. 116). 



 

 

requerer a desconsideração, em completa afronta ao modelo de distribuição dos riscos do 

empreendimento, imprescindível à economia de mercado.  

De acordo, com essa visão, se a sociedade não possui patrimônio, mas os sócios têm 

bens disponíveis, então isso bastaria para ampliação da responsabilização. É justamente essa a 

situação do Código de Defesa do Consumidor que amplia, sob o manto da teoria menor, a 

responsabilização, em relação ao patrimônio dos sócios, pela prática de atos ilícitos 

genericamente considerados, tal formulação – cabível ao microssistema consumerista – não se 

coaduna às relações comuns de direito privado.74   

A desconsideração da personalidade jurídica deve funcionar como reforço à própria 

pessoa jurídica, adequando-a a suas finalidades econômicas e sociais, e não como causa de seu 

aniquilamento. O problema não está no instituto da autonomia da pessoa jurídica, mas no seu 

mau uso (COELHO, 2022). Afinal, a limitação da responsabilidade – ao socializar as perdas 

decorrentes do insucesso do empreendimento entre sócios e credores – representa elemento 

funcionalmente vinculado ao exercício do princípio constitucional da livre iniciativa,75 razão 

pela qual deve ser preservado sob pena de se comprometer o desenvolvimento da chamada 

economia de mercado.  

 

 

  

 
74 “A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no artigo 28 do CDC com duas funções básicas: de 

sanção pelo uso da pessoa jurídica para prática de atos ilícitos genericamente considerados; e como garantia do 

consumidor ao ressarcimento de seus prejuízos” (MIRAGEM, 2021, p. 316). 
75 Art. 1º, IV, da CRFB: “ A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”.  



 

 

CAPÍTULO III 

 

A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM FACE DA 

SISTEMÁTICA DA LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA 

 

 

A Lei nº. 13.874/2019, conhecida como Lei de Liberdade Econômica (“LLE”) – 

resultante da conversão da Medida Provisória nº. 881/2019, em 20 de setembro de 201976 – foi 

promulgada com o intuito de proteger a livre iniciativa e o livre exercício da atividade 

econômica, de modo a diminuir a ingerência do Estado na autonomia privada das partes 

contratantes. A Lei, portanto, declara direitos e princípios de liberdade econômica.  

O texto legal – fundamentado em princípios de liberdade de empreender, modernizar e 

contratar – visa a alterar a relação existente entre Estado e empresário, privilegiando a boa-fé 

do particular com intuito de produzir ganhos recíprocos. Desse modo, buscou-se estabelecer 

tanto um patamar mínimo de racionalidade à regulação estatal, como também privilegiar o 

princípio da livre iniciativa na solução de conflitos entre particulares.  

Diversas críticas marcaram – e ainda marcam – a promulgação da referida Lei, contudo, 

foge ao escopo do presente trabalho aprofundar a discussão a respeito do tema, notadamente 

diante da amplitude regulatória da Lei, cuja análise requer obra exclusiva dedicada para tal fim.  

Ainda assim, cumpre expor, em breves linhas, os aspectos gerais e as principais 

considerações acerca da LLE – que auxiliam na compreensão das alterações promovidas no 

instituto da desconsideração da personalidade jurídica – as quais serão expostas a seguir.  

 

3.1. Aspectos gerais da Lei de Liberdade Econômica  

 

Conforme já indicado, a LLE é um movimento legislativo contra a intervenção 

desmedida e desenfreada do Estado, busca-se, portanto, garantir que a intervenção estatal na 

atividade econômica seja subsidiária e excepcional.  

 
76 A Medida Provisória nº. 881/2019 recebeu um número superior a 300 (trezentas) emendas na Comissão Especial 

no Congresso Nacional e uma expressiva quantidade de opiniões doutrinárias críticas a respeito de diversos de 

seus dispositivos, tendo em vista que o texto legal perpassa inúmeras áreas diferentes. Nesse sentido, em que pese 

as opiniões discordantes, fato é que a tramitação da LLE contou com a contribuição de civilistas, comercialistas, 

laboristas, previdenciaristas, tributaristas, administrativistas, constitucionalistas e processualistas. Desse modo, a 

dogmática apresentou pautas metodológicas ao legislador a fim de desenvolver interpretação e aplicação sistêmica 

do ordenamento jurídico brasileiro (MARQUES NETO; RODRIGUES JR; LEONARDO, 2019).  



 

 

A Lei, por intermédio de 20 artigos, visa a ampliar a faculdade jurídico-negocial do 

agente econômico para que esta seja baseada mais em seus próprios interesses e menos em 

imposições alheias decorrentes da ingerência estatal. Apesar de ser compacta, a Lei é complexa, 

notadamente diante de sua pluritemática, sendo, inclusive, dúbia em alguns pontos.     

O fundamento constitucional da Lei está calcado no trabalho e na livre iniciativa, 

enquanto fundamentos da República Federativa brasileira;77 no direito de livre exercício de 

atividades econômicas, salvo disposição legal em sentido contrário;78 nas funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento da União em relação às atividades econômicas;79 e na 

competência concorrente da União para legislar sobre regras gerais de direito econômico.80  

O que se nota, diante do arcabouço principiológico da LLE, é que o legislador, a fim de 

beneficiar o empreendedorismo brasileiro, procurou restabelecer os eixos da estrutura 

argumentativa atinente à tomada de decisão pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública. 

Não há dúvidas de que a norma traz um grande desafio tanto aos intérpretes e 

aplicadores do Direito, pois engendra uma nova postura por parte dos servidores públicos.   

Cumpre destacar que a LLE, fruto da Medida Provisória nº. 881/2019, recebeu diversas 

críticas, sendo que algumas merecem destaque. Nesse sentido, não há dúvidas de que a 

tramitação de um tema dessa envergadura, e tão multidisciplinar, não deveria ocorrer no bojo 

de uma medida provisória cuja tramitação legislativa é sumária. Tal procedimento certamente 

reduziu o debate e a formulação de soluções jurídicas mais estruturadas, fundamentais para 

mudanças tão complexas como essas que foram promovidas pela LLE.  

Soa no mínimo estranho que uma Lei – que trata de aspectos tão centrais  ao 

desenvolvimento do País –, criada para promover a segurança jurídica, tenha sido debatida em 

meio à tamanha insegurança e em um prazo tão curto.  

Ademais, ainda que seja louvável o objetivo da LLE – de aprimoramento institucional 

do setor econômico brasileiro –, não há dúvidas de que o resultado prático desse objetivo 

depende substancialmente dos aplicadores da Lei. A mera determinação legal não é suficiente 

 
77 Art. 1º, IV, da CRFB/88: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. 
78 Art. 170, parágrafo único, da CRFB/88: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 
79 Art. 174 da CRFB/88: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 

forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado.” 
80 Art. 24,  I, § 1º, da CRFB/88: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; [...] § 1º No âmbito da legislação 

concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais”. 



 

 

para alterar o cenário econômico – se fosse, o texto constitucional já seria suficiente –, sendo 

preciso que a intepretação pelos servidores públicos também seja em favor da liberdade, sem 

que se perca de vista os demais princípios constitucionais.  

A eficácia da Lei, obviamente, depende da forma como será interpretada e aplicada pela 

Administração Pública e pelo Poder Judiciário, o que, por sua vez, está diretamente ligado à 

mudança da cultura de fundo das instituições brasileiras. Logo, os efeitos sistêmicos 

ambicionados pela LLE demandam um processo gradual de descentralização dos 

comportamentos econômicos.  

Não há dúvidas de que não se trata de tarefa fácil melhorar a relação entre Estado e 

particular na seara econômica, por meio de intervenção racional e eficiente, sem que se esvazie 

as funções estatais de controle, fiscalização e planejamento. A Lei não encerra tal desafio, mas 

o promove ao lançar novas luzes a uma discussão tão antiga quanto a figura do próprio Estado. 

Por fim, cabe relembrar o que a História não deixa esquecer, nenhuma vertente 

extremista é benéfica, o liberalismo ou intervencionismo exacerbados geram iniquidades 

igualmente repreensíveis, as quais foram responsáveis pelo fracasso de diversas sociedades ao 

longo da História. Por isso, a aplicação da LLE requer cuidado, a fim de que se assegure que 

todos os demais objetivos constitucionais sejam também atendidos. Haja vista que a 

desburocratização não pode ser confundida com a desregulação, sob pena de agravamento das 

desigualdades sociais. 

Superadas as discussões introdutórias acerca dos principais aspectos que tangenciam a 

aplicação da LLE, torna-se mais fácil compreender as premissas e os efeitos, ao menos 

esperados, das alterações promovidas no instituto da desconsideração da personalidade jurídica.   

 

3.2. Alteração do art. 50 do Código Civil de 2002  

 

A LLE alterou significativamente a redação do art. 50 do Código Civil de 2002, que 

trata da desconsideração da personalidade jurídica, ao incluir cinco parágrafos que delimitam 

as características para configuração do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Confira-

se: 

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-

la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa 

jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 

 



 

 

§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da 

pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos 

de qualquer natureza. 

 

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre 

os patrimônios, caracterizada por: 

 

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 

administrador ou vice-versa; 

 

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto 

os de valor proporcionalmente insignificante; e 

 

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.  

 

§ 3º  O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão 

das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. 

 

§ 4º  A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que 

trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da 

pessoa jurídica. 

 

§ 5º  Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da 

finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. 

 

Tais mudanças foram recepcionadas por alguns com entusiasmo, enquanto outros 

demonstraram profunda resistência.  

Em consonância aos objetivos expostos acima, a LLE alterou o art. 50 com intuito de 

robustecer a pessoa jurídica, enquanto instrumento de limitação de responsabilidade, de modo 

a promover ambiente mais propício ao exercício da liberdade econômica. Assim, delimitou-se 

melhor os requisitos legais necessários ao atingimento do patrimônio pessoal dos sócios, de 

modo a “revela[r] a preocupação do legislador em assegurar o caráter extraordinário do remédio 

da desconsideração, estabelecendo pressupostos definidos e efeitos específicos” (TEPEDINO; 

OLIVA, 2022, p. 135). 

Cabe advertir, desde já, que as alterações promovidas pela LLE no que tange às 

modificações do art. 50 do Código Civil de 2002 não se aplicam à desconsideração prevista em 

outros microssistemas jurídicos tais como Direito do Trabalho, Direito do Consumidor e Direito 

Ambiental. Tendo em vista que tais searas, destinadas à proteção de certos sujeitos jurídicos, 

preveem a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, até 

que sobrevenha entendimento jurisprudencial em sentido contrário, tais ramos do Direito, 

dotados de princípios específicos e guiados por lógica diversa daquela que permeia as relações 

travadas exclusivamente entre empresários, não devem ser impactados pela LLE.  



 

 

O intuito de enrijecer os requisitos legais necessários à desconsideração, dando ênfase 

na separação patrimonial e na responsabilidade limitada, já é prenunciado por meio da 

introdução do art. 49-A ao Código Civil. 

Nessa perspectiva, o art. 49-A, que não constava originalmente na Medida Provisória 

nº. 881/2019, resgata previsão contida no Código Civil de 1916,81 não representando novidade 

legislativa, pois apenas consagra e ressalta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em 

relação aos seus sócios. A introdução do artigo, contudo, busca robustecer o arsenal 

argumentativo em prol da autonomia patrimonial (VIDIGAL, 2021), ficando clara a intenção 

de o legislador conferir excepcionalidade à desconsideração da personalidade jurídica.82  

A introdução do referido artigo reafirma o óbvio: a autonomia jurídico-existencial da 

pessoa jurídica em relação aos sócios que a integram. Por isso, pode-se dizer que o art. 49-A 

não apresenta impacto prático, mas funciona como diretriz interpretativa aos intérpretes da Lei. 

O elemento teleológico da autonomia patrimonial é, inclusive, ressaltado no parágrafo 

único do art. 49-A, qual seja, “estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, 

renda e inovação em benefício de todos” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021).  

 

Afirmou-se novamente o óbvio, quanto às sociedades, em texto que é mais 

“ideológico” do que efetivo ou com concreta relevância prática. O que agora está 

previsto na lei até pode trazer a falsa sensação de que a autonomia da pessoa jurídica 

frente aos seus membros não representava o que nele consta atualmente a respeito das 

sociedades. Sempre foi – desde que se afirmou a pessoa jurídica como uma ficção 

legal dotada de realidade própria −, e sempre será assim. Em suma, a utilidade 

de todo o novo comando fica em dúvida. (TARTUCE, 2022, p. 291, grifou-se). 

 

Depreende-se, portanto, que o art. 49-A ressalta a existência autônoma da pessoa 

jurídica, cuja vontade é distinta da simples soma das vontades de seus membros; cujo 

patrimônio, constituído pela afetação de bens, é autônomo e determinado; e cuja capacidade, 

embora limitada aos fins sociais, é admitida pelo ordenamento jurídico (GOMES, 2022).  

Há, contudo, críticas acerca do parágrafo único do referido artigo, tendo em vista que, 

apesar de a autonomia patrimonial ser importante instrumento de alocação de riscos para o 

desenvolvimento econômico, deve-se ressaltar que nem todas as pessoas jurídicas destinam-se 

a tais fins. Isto é, trata-se de finalidade que se restringe às sociedades empresárias, uma espécie 

 
81 Art. 20 do CC/16: “As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”. 
82 “Além disso, há um equívoco na norma, uma vez que algumas pessoas jurídicas, caso das fundações e 

associações, como se verá, não têm fins lucrativos, distanciando-se das finalidades previstas no comando legal, 

que parece estar restrito às sociedades, especialmente às empresas, e não às associações e fundações, que não têm 

finalidade de lucro, não trazendo a ideia de alocação ou segregação de riscos em seus conteúdos” (TARTUCE, 

2022, p. 291). 



 

 

dentre várias outras.83 Pode-se concluir, assim, que o parágrafo único do art. 49-A é 

assistemático e de conteúdo meramente retórico (MIRAGEM, 2021). 

Outrossim, conforme já destacado anteriormente, embora a autonomia patrimonial seja 

um dos efeitos diretos da personificação, ela não é absoluta, admitindo-se exceções legais à 

regra de separação patrimonial, diante das hipóteses de responsabilidade de caráter subsidiário 

ou solidário em relação ao patrimônio dos sócios. Desse modo, tem-se que “a correta 

compreensão destas exceções, merecedoras de interpretação restritiva em vista do princípio 

geral de separação dos patrimônios, é que deve ser objeto de atenção do jurista, para o que serve 

pouco a enunciação parcial de algumas finalidades a que serve a autonomia patrimonial” 

(MIRAGEM, 2021, p. 301).    

 

3.2.1. Critério do benefício como novo fator de eficácia subjetiva da norma 

 

No que tange ao artigo 50 do Código Civil de 2002, ressalta-se que o caput passou por 

pequenas modificações que merecem atenção.  

Quanto aos legitimados para instaurar o procedimento, estes continuam os mesmos – 

partes e o Ministério Público, quando lhe couber intervir –, assim como a previsão de que a 

desconsideração é temporária e apenas em relação a credor específico. Remanesce, assim, a 

compreensão segundo a qual “não se estendem os efeitos de toda e qualquer obrigação, de modo 

que o patrimônio dos administradores ou sócios se converta como garantia geral das obrigações 

contraídas pela pessoa jurídica ou se instale concurso de todos os credores sobre os bens 

particulares” (MIRAGEM, 2021, p. 313). 

Desse modo, uma vez ressarcidos os prejuízos dos credores lesados, a empresa, desde 

que apresente condições jurídicas e econômicas, poderá voltar a funcionar normalmente por 

força do princípio da continuidade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021).  

 
83 “O mesmo se pode afirmar quanto ao parágrafo único do novo comando do art. 49-A do Código Civil, ao prever 

que a autonomia da pessoa jurídica representa um mecanismo para a alocação de riscos, com o fim de estimular a 

economia e o desenvolvimento do País, pelo incremento de várias atividades. Afirmou-se novamente o óbvio, 

quanto às sociedades, em texto que é mais ‘ideológico’ do que efetivo ou com concreta relevância prática. O que 

agora está previsto na lei até pode trazer a falsa sensação de que a autonomia da pessoa jurídica frente aos seus 

membros não representava o que nele consta atualmente a respeito das sociedades. Sempre foi – desde que se 

afirmou a pessoa jurídica como uma ficção legal dotada de realidade própria −, e sempre será assim. Em suma, a 

utilidade de todo o novo comando fica em dúvida. Além disso, há um equívoco na norma, uma vez que algumas 

pessoas jurídicas, caso das fundações e associações, como se verá, não têm fins lucrativos, distanciando-se das 

finalidades previstas no comando legal, que parece estar restrito às sociedades, especialmente às empresas, e não 

às associações e fundações, que não têm finalidade de lucro, não trazendo a ideia de alocação ou segregação de 

riscos em seus conteúdos” (TARTUCE, 2022, p. 291). 



 

 

A legitimidade passiva da pretensão creditória da norma, entretanto, foi 

consideravelmente alterada, isso porque, segundo a nova redação do dispositivo, serão 

alcançados apenas os sócios ou administradores “beneficiados diretamente ou indiretamente 

pelo abuso”.  

O novo alcance subjetivo foi recebido pela doutrina com certa divergência, é ver-se: 

 

Questiona-se, apenas, se o critério do benefício não deveria ter sido acompanhado, 

igualmente, do critério dos envolvidos no desvio de finalidade. Afinal, havendo 

administradores ou sócios que participaram, direta ou indiretamente, do abuso da 

personalidade jurídica, a circunstância de não terem tido benefícios não afasta, por si 

só, o desrespeito à autonomia da pessoa jurídica e os reflexos sobre a insuficiência 

patrimonial que irá prejudicar os credores sociais. (FRAZÃO, 2020). 

 

Segundo a nova eficácia subjetiva da norma, apenas o patrimônio dos sócios ou 

administradores que se favoreceram do abuso – seja direta ou indiretamente – poderão ser 

alcançados pela desconsideração. Ou seja, em uma interpretação literal do artigo, não seria 

possível responsabilizar o sócio que não tenha se beneficiado, ainda que tenha contribuído para 

a realização do ato abusivo.  

Ademais, tal exigência, segundo alguns autores, dificultaria demasiadamente a 

desconsideração por aumentar o ônus probatório do credor lesado, que deveria comprovar 

possível benefício do sócio. O que pode vir a ser um ônus probatório de difícil acesso, sobretudo 

nos casos de benefício indireto.   

Há, contudo, parte da doutrina que considera a expressão importante para fins de 

comprovação do nexo causal entre o sócio e o ato abusivo, evitando-se decisões injustas e um 

cenário de insegurança jurídica aos agentes de mercado (VIDIGAL, 2021).84 Ademais, essa 

limitação subjetiva também seria relevante diante da variabilidade da estrutura interna das 

pessoas jurídicas, especialmente no que diz respeito à participação dos sócios aos dividendos 

 
84 “Elogiável, no final do atual texto do caput do art. 50, a expressão ‘beneficiados direta ou indiretamente pelo 

abuso’, porquanto a desconsideração é instrumento de imputação de responsabilidade, não podendo, por certo, sob 

pena de se ignorar a exigência do próprio nexo causal, atingir sócio que não experimentou nenhum benefício 

(direto ou indireto) em decorrência do ato abusivo perpetrado por outrem” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2021, p. 105). 

“Há tempos defendo tal interpretação da norma, assim como outros juristas como Mário Luiz Delgado e na linha 

do que consta do Enunciado n. 7, da I Jornada de Direito Civil, para que o instituto da desconsideração não seja 

utilizado de forma desproporcional, abusiva e desmedida, atingindo pessoa natural que não tenha praticado o ato 

tido como abusivo ou ilícito. A título de exemplo, um sócio que não tenha obtido qualquer benefício com a fraude 

praticada por outros membros da pessoa jurídica, seja de forma imediata ou mediata, não poderá ser 

responsabilizado por dívidas da empresa. Desse modo, neste primeiro aspecto, o texto emergente avança, e muito” 

(TARTUCE, 2022, p. 323). 



 

 

da empresa. Afinal, há empresas que contam com inúmeros sócios, não se podendo presumir 

que todos tenham participado ou tampouco se beneficiado dos atos lesivos.85  

O critério do benefício, portanto, também funciona como redutor dos custos de 

monitoramento da economia de mercado. Isso porque eventual responsabilização de um sócio 

pelos atos praticados por outro representaria um desestímulo ao investimento, pois exigiria 

elevado grau de confiança entre os agentes de mercado que, ao escolherem unir seus esforços 

em prol de determinada atividade, acabariam por conceder espécie de “fiança recíproca” 

(TOMAZETTE, 2022), dado o elevado risco de responsabilização pessoal. 

Ademais, com base no novo critério de legitimação, baseado no benefício, pode-se 

cogitar a possibilidade de responsabilização dos chamados empresários indiretos que, apesar de 

não serem formalmente sócios ou administradores, usufruem dos benefícios da atividade 

econômica ao gerenciarem por procuração ou outros mecanismos. Assim, compreende-se que 

se o empresário indireto se beneficia da sociedade, é possível que seja alcançado pelos efeitos 

da desconsideração (TOMAZETTE, 2022). 

 

 

Trata-se de um novo critério para extensão dos efeitos da técnica de desconsideração, 

a partir do resultado dos atos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica. Ao 

delimitar-se a legitimidade da pretensão creditória apenas em relação aos beneficiados 

pelo abuso, dissocia-se com mais vigor as posições dos administradores e dos sócios, 

associados ou instituidores, conforme o caso. Como se sabe, os administradores 

sequer precisam ser sócios, associados ou instituidores. Não integram 

necessariamente a relação jurídica que decorre da constituição da pessoa jurídica 

(associativa ou societária), porém, pelo exercício dos poderes de administração, 

podem dar causa às situações que autorizam a desconsideração, beneficiando-se ou 

não. [...] Já sócios ou associados nas respectivas sociedades ou associações que 

integrem, podem ou não participar da administração. Naquelas de maior porte, é de 

regra que, embora tenha direitos de participação e deliberação coletiva, não possuam 

poderes de administração, que por suas características se conferem apenas a alguns. 

Nestes casos, a extensão da responsabilidade pelas obrigações da pessoa jurídica ao 

patrimônio particular dos sócios ou associados, encontra limite na exigência de 

demonstração do benefício obtido pelos atos que caracterizam o abuso (desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial). (MIRAGEM, 2021, p. 305). 

 

Ou seja, a introdução do requisito do benefício ao mesmo tempo em que impede a 

responsabilização genérica de sócios que não participaram do ato fraudulento – reduzindo 

custos de monitoramento –, possibilita, por outro lado, a responsabilização de sócios indiretos 

 
85 “O exemplo ilustrativo é o da associação recreativa ou desportiva que conte com milhares de associados, na qual 

ocorram situações de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Cogitar-se que o patrimônio pessoal de todos 

os associados deva responder pelas obrigações contraídas pela associação, sem que tenham participado dos atos 

que implicaram na confusão patrimonial ou no desvio de finalidade, tampouco se beneficiado em razão deles, seria 

um excesso flagrante” (MIRAGEM, 2021, 305).  



 

 

– que, apesar de não comporem formalmente o quadro societário, possuem influência na gestão 

e se beneficiam de atos escusos.    

Em que pese as contundentes críticas, positivas e negativas, acerca da nova delimitação 

subjetiva do alcance da norma, não há dúvidas que a antiga redação dava margem para muitas 

interpretações, inclusive dando azo a decisões injustas que iam de encontro à atenuação dos 

riscos que os agentes de mercado esperam do ordenamento jurídico. A nova redação, contudo, 

exige precisão conceitual por parte dos intérpretes/juízes, conforme já mencionado 

anteriormente.  

Assim, devem ser alcançados os sócios ou administradores “beneficiados diretamente 

ou indiretamente pelo abuso” desde que haja (i) a identificação precisa de uma vantagem obtida 

em favor do sócio ou administrador, bem como (ii) a vinculação desta vantagem ao ato lesivo 

de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ainda que de maneira indireta (MIRAGEM, 

2021). Ou seja, trata-se de novo critério que delimita a legitimidade passiva da pretensão 

creditória, o que conduz à necessária precisão do conceito de benefício pelos intérpretes da Lei, 

não se admitindo presunção do benefício diante do caráter excepcional da desconsideração.  

Há situações em que restará evidente o benefício, tal como na hipótese de o sócio ter 

desviado valores da pessoa jurídica para compra de bens pessoais, visto que tanto o nexo causal 

como o benefício são evidentes. Há situações, entretanto, que demandarão maior cuidado, 

sobretudo em relação às empresas de grande porte, que possuem um quadro societário 

numeroso; afinal, nessas situações, a administração fraudulenta da pessoa jurídica pode resultar 

em dividendos mais avantajados para todos os sócios, não tendo alguns dos sócios sequer 

conhecimento acerca do ato lesivo. Nesse sentido, ressalta Bruno Miragem: 

 

Já sócios ou associados nas respectivas sociedades ou associações que integrem, 

podem ou não participar da administração. Naquelas de maior porte, é de regra que, 

embora tenha direitos de participação e deliberação coletiva, não possuam poderes de 

administração, que por suas características se conferem apenas a alguns. Nestes casos, 

a extensão da responsabilidade pelas obrigações da pessoa jurídica ao patrimônio 

particular dos sócios ou associados, encontra limite na exigência de demonstração do 

benefício obtido pelos atos que caracterizam o abuso (desvio de finalidade ou 

confusão patrimonial). (2021, p. 305) 

 

É justamente a aplicação precisa dos conceitos que viabilizará a extensão da 

responsabilidade de maneira justa e coerente à sistemática da LLE. Nesse sentido, no exemplo 

acima narrado, seria necessário investigar quais sócios, ainda que culposamente, participaram 

ou tinham conhecimento dos atos lesivos de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. 



 

 

Por isso, torna-se imprescindível a demonstração do nexo causal e a análise cuidadosa acerca 

das provas colacionadas aos autos. 

 

3.2.2. Delimitação dos requisitos de aplicação da desconsideração 

 

Além de modificações pontuais no caput, a LLE também inseriu novos cinco parágrafos 

ao art. 50 do Código Civil de 2002, visando à delimitação de critérios objetivos mais precisos 

à desconsideração em prol de maior segurança jurídica aos agentes de mercado (TARTUCE, 

2022).  

No primeiro parágrafo há a definição do requisito de desvio de finalidade, qual seja: 

“para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica 

com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.  

Sendo que o texto original da MP nº. 881/2019 empregava a expressão “desvio de finalidade é 

a utilização dolosa da pessoa jurídica”.  

Apesar de a nova redação do referido artigo ser vaga e, à primeira vista, até parecer 

contraditória, em primeiro lugar, cumpre esclarecer que seria impossível descrever 

aprioristicamente um rol taxativo com as infindáveis hipóteses de desvio de finalidade passíveis 

de serem perpetradas pelos sócios e administradores. Por isso, é tão importante olhar para outros 

requisitos, sejam eles explícitos ou até mesmo implícitos – os quais foram abordados no 

capítulo supra – a fim de permitir a aplicação precisa da desconsideração por desvio de 

finalidade.  

Tais mudanças redacionais deram fôlego às discussões doutrinárias acerca da 

(des)necessidade de se perquirir os aspectos volitivos dos sócios ou administradores para fins 

de desconsideração da personalidade jurídica.  

Como era de se esperar, o assunto divide a doutrina, há autores que defendem que a 

subjetivação além de aumentar o ônus probatório para o credor lesado – que terá que comprovar 

que o sócio visava prejudicá-lo –, também vai de encontro às novas perspectivas do direito civil 

de objetivação das hipóteses de abuso de direito (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, 2021; 

LÔBO, 2021; TEPEDINO, OLIVA, 2022; TARTUCE, 2022).   

Essa interpretação de vertente objetiva compreende que a desconsideração visa a coibir 

a  prática de ato ilícito lato sensu, isto é, “conduta humana antijurídica, contrária ao Direito, 

sem qualquer referência ao elemento subjetivo ou psicológico” (TEPEDINO; CAVALCANTI, 

2020, p. 500). Considera-se que a leitura sistemática do Código Civil demonstra a busca pela 



 

 

apreensão objetiva das condutas, afastando-se cada vez mais da análise subjetiva do agente para 

fins de responsabilização. Assim, defendem que a desnecessidade de comprovar dolo específico 

se amolda melhor ao ordenamento jurídico e à realidade socioeconômica, visto que a 

comprovação do propósito de lesar aumentaria demasiadamente o ônus probatório do credor 

lesado.86 

Os que defendem a aplicação do desvio de finalidade sob perspectiva objetiva, desse 

modo, não consideram que a introdução da expressão “com o propósito de lesar credores” seja 

uma exigência de comprovação da intencionalidade, sendo suficiente para fins de 

desconsideração que seja comprovado que o ato desviante lesou credores ou se qualifica como 

ato ilícito (LÔBO, 2021).87  

Há, contudo, autores que defendem a aplicação do desvio de finalidade sob viés 

subjetivo, assim, consideram ser fundamental a comprovação de que os sócios ou 

administradores tinham fins escusos, ou seja, que buscavam lesar terceiros (sejam credores ou 

a própria pessoa jurídica) para fins de desconsideração (VENOSA, RODRIGUES, 2020; 

MIRAGEM, 2021; TOMAZETTE, 2022; COELHO, 202). Essa interpretação busca tutelar a 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica por meio da aplicação excepcional da 

desconsideração apenas nos casos em que comprovado o propósito fraudatório. 

Essa vertente subjetiva ganhou ainda mais força com as alterações promovidas pela 

LLE, visto que o desvio de finalidade foi conceituado como sendo a “utilização da pessoa 

jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer 

natureza”. Pois, apesar de a expressão “utilização dolosa” ter sido retirada do dispositivo legal, 

durante a conversão da Medida Provisória nº. 881/2019 no projeto de Lei nº. 13.874/2019,88 

 
86 “A desnecessidade de comprovar o dolo específico − a intenção, o propósito, o desiderato − daquele que, por 

meio da pessoa jurídica, perpetrou o ato abusivo moldou a teoria objetiva, mais afinada à nossa realidade 

socioeconômica e sensível à condição a priori mais vulnerável daquele que, tendo seu direito violado, invoca o 

instituto da desconsideração. [...] Ora, a exigência do elemento subjetivo intencional (dolo) para caracterizar o 

desvio, como constava na redação anterior (da MP 881/2019), colocaria por terra o reconhecimento objetivo da 

tese da disfunção. Com efeito, andou bem o legislador, nesta supressão!” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2021, p. 105). 
87 “A Lei n. 13.874/2019 introduziu os §§ 1º a 3º ao art. 50 do CC, com intuito de definir ou delimitar o alcance 

dos conceitos indeterminados de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. O desvio de finalidade passou a 

ser entendido como ‘utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos’. 

O propósito de lesar tem o significado de finalidade de lesão, pois não são relevantes a intencionalidade ou 

o dolo, bastando a demonstração de que tal conduta lesou credores ou se qualifica como ato ilícito” (LÔBO, 

2021, p. 80). 
88 Redação original de desvio de finalidade conferida pelo art. 7º da Medida Provisória nº. 881/2019 “§ 1º  Para 

fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar 

credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (grifou-se). 



 

 

remanesceu a expressão “com o propósito de lesar credores”, a qual exigiria a comprovação 

pelo credor do aspecto volitivo dos integrantes da pessoa jurídica. 

A exigência de comprovação do dolo do agente para fins de desvio de finalidade, 

contudo, perde força quando verificada a segunda parte do § 1º do art. 50 do Código Civil de 

2002, qual seja: “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica [...] para a prática de atos 

ilícitos de qualquer natureza”. Trata-se, pois, de redação abrangente que não exige, ao menos 

explicitamente, a comprovação do dolo.  

Infere-se que a nova redação do art. 50 do Código Civil de 2002 adapta-se a diferentes 

cenários de mau uso da pessoa jurídica, permitindo coibir a fraude em suas mais diversas formas 

de manifestação; cabendo ao juiz, diante das circunstâncias dos casos concretos, determinar se 

houve ou não desconsideração da pessoa jurídica.  

Depreende-se que a remoção da expressão “utilização dolosa” da redação final da LLE 

foi importante, pois esta denotava um modelo subjetivo e agravado à desconsideração, de tal 

modo que apenas o dolo, e não a simples culpa, seria apto para ensejar a ampliação da 

responsabilidade sobre o patrimônio dos integrantes da pessoa jurídica (TARTUCE, 2022). 

Uma vez que a exigência de comprovação do dolo infringiria à sistemática do Código Civil, 

pautada na objetivação das hipóteses de abuso de direito, além de dificultar sobremaneira a 

desconsideração inversa no âmbito do Direito de Família e de Sucessões.  

Depreende-se, no presente trabalho, que a redação final da LLE no que diz respeito ao 

desvio de finalidade foi satisfatória. Isso porque a expressão “utilização dolosa” induz a um 

modelo subjetivo agravado que poderia ensejar aplicação muito rígida pelos aplicadores da Lei, 

indo de encontro à sistematização moderna do Direito Civil. Todavia, a expressão “propósito 

de lesar credores” indica aspecto inerente ao desvio de finalidade, qual seja: utilização da pessoa 

jurídica para fim distinto daquele para o qual foi constituída.  

Com efeito, diferentemente da confusão patrimonial, aferível de maneira prática e 

objetiva, o desvio de finalidade é um requisito abstrato e impreciso por natureza; assim, é o 

elemento intencional de malversação da pessoa jurídica que delimitará adequadamente sua 

aplicação aos contornos econômicos. 

É com base nessa interpretação que se permite, a partir da primeira parte do § 1º do art. 

50 do CC/02, desconsiderar a personalidade jurídica ainda que o ato, per si, esteja revestido de 

licitude, conforme já explicado anteriormente.  

Ou seja, a utilização de algo, seja o que for, para um determinando fim requer uma 

intencionalidade operante. Diferentemente do requisito da confusão patrimonial, de natureza 



 

 

objetiva, o desvio de finalidade induz a perquirição acerca das intenções dos sócios ou 

administradores que representam a pessoa jurídica. Intepretação contrária poderia abrir brechas 

para que qualquer ato negocial, que gerasse prejuízos ou reduzisse as garantias dos credores da 

sociedade, fosse suficiente para fins de desconsideração, beirando à aplicação da teoria menor 

a todas as relações civis. O que, certamente, não se coaduna à lógica mercantil.  

A aplicação do desvio de finalidade deve diferenciar situações em que há danos 

anômalos e irregulares – de cunho fraudulento – das situações que geram infortúnios típicos ao 

risco empresarial.  

Por outro lado, a segunda parte do § 1º do art. 50 do CC/02 não faz qualquer menção 

aos aspectos volitivos dos sócios para fins de desconsideração por desvio de finalidade, 

consignando-se que “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica [...] para a prática de 

atos ilícitos de qualquer natureza”. 

A interpretação literal da nova redação do art. 50 do Código Civil de 2002 ensejaria ao 

entendimento de que toda ilicitude induziria à desconsideração da personalidade por desvio de 

finalidade, afinal, a lei utiliza a expressão “ilícitos de qualquer natureza”. Inclusive, há 

doutrinadores que perfilham dessa ideia ao considerar que “o ato ilícito referido no parágrafo 

primeiro do art. 50 deve ser entendido como ato ilícito lato sensu, o que abrange o ato ilícito 

stricto sensu e o abuso do direito” (TEPEDINO; OLIVA, 2022, p. 136). 

Contudo, conforme já abordado anteriormente, essa diretriz quanto à anormalidade e 

irregularidade dos atos – a qual não se confunde com o modelo subjetivo agravado atinente ao 

dolo – também deve nortear a interpretação da segunda parte do § 1º segundo a qual “desvio de 

finalidade é a utilização da pessoa jurídica [...] prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.  

Nesse sentido, a interpretação da segunda parte também deve ser cuidadosa, de modo a 

não responsabilizar sócios e administradores pela prática de atos ilícitos que estejam abrangidos 

pelo risco comum à atividade econômica que desenvolve; mas sim pela prática de atos que, 

além de ilícitos, sejam anômalos à atividade empresarial e, por isso, configuram abuso da 

personalidade apto à desconsideração. 

Ainda que não seja necessário demonstrar a “utilização dolosa” da pessoa jurídica em 

relação à segunda parte do §1º do art. 50 do CC/02, é preciso comprovar o abuso da 

personalidade pelos integrantes da sociedade que buscam fugir ao cumprimento de suas 

obrigações, não sendo admissível o afastamento da limitação da responsabilidade meramente 

porque o credor não conseguiu satisfazer seu crédito, sendo indispensável a deturpação do 

instituto (COELHO, 2022).   



 

 

O § 2º, por sua vez, trouxe a delimitação do requisito da confusão patrimonial ao 

estabelecer o conceito legal e ao identificar situações concretas – mas não exaustivas – que 

configuram apropriação indevida de bens.  

Embora a confusão patrimonial seja um tipo de desvio de finalidade, tem-se que o 

aludido requisito apresenta natureza objetiva e factual, sendo dispensável a demonstração das 

intenções dos sócios e administradores. Afinal, o cerne do aludido requisito está na ausência de 

separação factual entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus administradores ou sócios 

A fim de definir melhor as diretrizes de aplicação da desconsideração por confusão 

patrimonial, o legislador introduziu três incisos exemplificativos. “Essas descrições estão longe 

de serem número fechado, pois os fraudadores sempre estão passos à frente de textos expressos 

de lei. O caso concreto sempre poderá apresentar surpresas ao julgador, que deve celeremente 

punir aqueles que forem lesivos a credores e terceiros” (VENOSA, 2022, p. 269).  

O inciso I prevê a aplicação da desconsideração quando os bens da pessoa jurídica são 

desviados para satisfazer obrigações pessoais dos sócios ou administradores de maneira 

reiterada – ou, no caso da desconsideração inversa, quando o sócio repetidamente utiliza seu 

patrimônio pessoal para responder por obrigações da pessoa jurídica. A corrente majoritária, 

contudo, critica a redação do inciso no tocante à necessidade de reiteração da prática para fins 

de desconsideração.89  

Nesse sentido, esclarece Ana Frazão (2020) que já estaria configurado o abuso da 

personalidade ainda que a pessoa jurídica respondesse uma única vez com seu patrimônio por 

obrigação do sócio, sobretudo quando envolver valor vultoso, não sendo necessária a prática 

reiterada do ato lesivo para fins de desconsideração. Afinal, não há dúvidas de que um único 

desvio de bens da sociedade tem o condão de comprometer a existência da pessoa jurídica ou 

ainda a garantia geral de seus credores (MIRAGEM, 2021), sendo indispensável perícia técnica 

para identificar a movimentação de recursos no caso de confusão patrimonial (TOMAZETTE, 

2022). 

 
89 Gustavo Tepedino e Milena Donato (2022), contudo, inclinam-se à necessária exigência no que tange à 

reiteração do ato, veja-se: “Já a confusão patrimonial – o commingling of funds da experiência norte-americana – 

caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios (§ 2º do art. 50). Não se trata de 

interferências patrimoniais pontuais, que podem ocorrer licitamente por meio de relações obrigacionais 

estabelecidas entre os sócios e a sociedade, mas de efetiva sobreposição entre as duas esferas patrimoniais 

em análise. Desrespeita-se, na confusão patrimonial, a linha divisória que separa o conjunto de bens da pessoa 

jurídica da de seus membros, de tal maneira que a desconsideração vem apenas atribuir efeitos jurídicos a situação 

que, de fato, já se apresentava. Traz o § 2º do art. 50 dois importantes parâmetros para aferir a confusão patrimonial, 

quais sejam, (i) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; 

e (ii) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente 

insignificante. O inciso III elucida que esses comportamentos não excluem outros que denotem violação à 

autonomia patrimonial, a ser concretamente aferida” (TEPEDINO; DONATO, 2022, p. 136).  



 

 

 

Somente a primeira previsão tinha a minha ressalva, e sugeri que fosse retirada a 

palavra “repetitivo”, pois a confusão patrimonial poderia estar configurada por um 

único cumprimento obrigacional da pessoa jurídica em relação aos seus membros; por 

um ato isolado, é possível realizar um total esvaziamento patrimonial com o 

intuito de prejudicar credores. De todo modo, tal entendimento não foi adotado, e 

caberá à jurisprudência fazer a mitigação do texto legal, se for o caso, nessas situações, 

até porque a relação prevista em lei não é fechada, como antes pontuado. (TARTUCE, 

2022, p. 325, grifou-se). 

 

Ou seja, em tese, conforme defende Flávio Tartuce (2022), poderia o juiz, com base no 

inciso III do § 2º – o qual prevê a caracterização de confusão patrimonial por “outros atos de 

descumprimento da autonomia patrimonial” – desconsiderar a personalidade jurídica diante de 

uma única transferência que implique em esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica. “O 

importante é que, pela interconexão entre as operações da pessoa jurídica e do sócio ou 

administrador, não exista uma separação fática entre eles, de modo que a personalidade jurídica 

é usada como ‘mero instrumento’ para os interesses de seu controlador” (TOMAZETTE, 2022, 

p. 118). 

O inciso II, por sua vez, em reforço ao caput, determina que a transferência de recursos 

entre a pessoa jurídica e seus membros sem a devida formalidade – tal como registro nos livros 

contábeis – também configura desconsideração. Não há dúvidas de que a realização de 

empréstimos entre a pessoa jurídica e seus sócios seja possível, contudo, estes precisam 

obedecer às condições normais de mercado com o devido registro contábil, sob pena de 

configurar mistura indevida de patrimônios.  

 O autor Bruno Miragem (2021), entretanto, também critica a redação desse inciso, ao 

ressaltar que, havendo regular deliberação dos sócios ou administradores, a mera transferência 

de ativos sem contraprestação não configura confusão patrimonial. Assim, só haveria motivo 

para desconsideração, caso a transferência ocorresse sem que houvesse uma justificativa 

jurídica que lhe desse dado causa.90  

O inciso III, enquanto cláusula geral, indica como sendo hipótese de confusão 

patrimonial qualquer outro ato de descumprimento da autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica, tornando os demais incisos meramente exemplificativos (GAGLIANO; PAMPLONA 

 
90 “O que torna abusivo e poderá caracterizar a confusão patrimonial será a situação em que há transferência do 

patrimônio da pessoa jurídica a sócios, administradores, e mesmo instituidores (no caso de fundação) ou quaisquer 

terceiros, sem que exista uma causa jurídica que o justifique. Não se cogita confusão patrimonial, nestes termos, 

quando uma sociedade delibera pela distribuição de lucros ou dividendos, ou mesmo na redução do seu patrimônio 

social e sua distribuição aos sócios, desde que isso não prejudique sua regular atuação, ou quaisquer direitos de 

terceiros, uma vez que há, em todos estes casos, causa jurídica para transmissão, ainda que sem contraprestação 

direta, o que não se exige.” (MIRAGEM, 2021, p. 310). 



 

 

FILHO, 2021).91 “Assim, é possível a desconsideração pela confusão patrimonial, caso fique 

demonstrado que o contrato foi celebrado por uma pessoa jurídica, mas foi outra pessoa que 

executou o contrato e recebeu os valores, numa clara mistura de esferas jurídicas” 

(TOMAZETTE, 2022, p. 118).  

Observa-se, portanto, que assim como ocorreu na redação do § 1º – que define o desvio 

de finalidade –, o § 2º – que trata da confusão patrimonial – também estabeleceu conceitos 

genéricos, ampliando a margem interpretativa dos aplicadores da lei. Sendo questionável a 

consecução dos objetivos do legislador de ampliar a segurança jurídica e a liberdade econômica 

por meio das alterações promovidas pela LLE.   

A presença de expressões tais como “ilícitos de qualquer natureza” e “outros atos” são 

cláusulas abertas que, de certa maneira, esvaziam o objetivo da LLE de enrijecer a aplicação do 

instituto da desconsideração (FRAZÃO, 2020). Afinal, continua a cargo da jurisprudência o 

papel de delimitar os parâmetros de aplicação do art. 50, bem como os limites legais do 

comportamento de sócios e administradores.  

Um contraponto, contudo, é necessário, em que pese a importância das críticas tecidas 

à redação da LLE, a utilização de conceitos abertos se torna indispensável diante das infinitas 

possibilidades de abuso da personalidade jurídica verificáveis em casos concretos.  

A questão não é simples: afinal, se por um lado os conceitos amplos permitem que aos 

juízes amoldem melhor a lei ao caso concreto, por outro lado, dificulta a obtenção de segurança 

jurídica necessária aos agentes de mercado. A complexidade do assunto, todavia, apenas 

ressalta o que já foi indicado anteriormente: a inadequação de se legislar sobre questões dessa 

envergadura temática no bojo de uma medida provisória, cujo trâmite é sumário.  

Em continuidade às demais alterações promovidas pela LLE no art. 50 do Código Civil, 

o § 3º estabelece a desconsideração inversa que permite que o credor lesado alcance o 

patrimônio da pessoa jurídica por dívidas pessoais dos sócios quando verificado o esvaziamento 

fraudulento de seu patrimônio pessoal. Dessa forma, o devedor, pessoa física, transfere seus 

bens para o patrimônio da pessoa jurídica, porém continua usufruindo-os normalmente, apesar 

de não comporem  mais o seu patrimônio pessoal.  

 
91 O inciso III desse § 2.º, ao mencionar, genericamente, que caracterizam a confusão patrimonial ‘outros atos de 

descumprimento da autonomia patrimonial’, resultou por tornar meramente exemplificativos os incisos anteriores. 

Podem traduzir confusão patrimonial, por exemplo, a movimentação bancária em conta individual do sócio para 

as operações habituais da sociedade, o lançamento direto como despesa da pessoa jurídica de gastos pessoais do 

sócio ou administrador etc.” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021, p. 105). 

 



 

 

Os requisitos na desconsideração inversa continuam sendo os mesmos: desvio de 

finalidade e confusão patrimonial.  

A matéria não é nova, tendo em vista que a desconsideração inversa já era prevista pela 

doutrina e pelo Código de Processo Civil,92 assim como também já era aplicada pela 

jurisprudência pátria.93 A introdução legal, contudo, se mostra especialmente importante para 

o Direito de Família e o Direito de Sucessões, pois permite a plena aplicação da desconsideração 

inversa sem que se recorra a malabarismos teóricos e sem que haja espaço para dissidências. 

Trata-se de introdução pertinente ao Código Civil, visto que a finalidade da teoria da 

desconsideração é justamente combater a utilização indevida da sociedade por seus sócios, o 

que pode ocorrer também nos casos em que o sócio esvazia seu patrimônio pessoal 

incorporando-o na pessoa jurídica, a fim de blindar seus bens pessoais de seus credores.  

No que tange à desconsideração da personalidade aplicável a grupos econômicos, a 

introdução do § 4º, apesar de afastar a aplicação descriteriosa do instituto, não trouxe o 

detalhamento necessário à matéria. Por meio da introdução do dispositivo legal, reconhece-se 

apenas a legalidade do grupo societário, enquanto instrumento para a expansão da atividade 

econômica, o qual não poderá ser considerado per si como substrato à desconsideração, sendo 

necessária a comprovação de abuso da personalidade.94  

O § 4º, portanto, não resolveu o problema. Afinal, o funcionamento dos grupos 

societários traz um desafio maior à aplicação do instituto, notadamente diante do grau de 

 
92 Art. 133, § 2º, do CPC/15: “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido 

da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. [...] § 2º Aplica-se o disposto neste 

Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.” 
93 Cumpre registrar que há doutrinadores que se posicionam contrariamente à desconsideração inversa por 

considerarem que hipóteses menos nocivas à pessoa jurídica em caso de execução do crédito: “Embora seja factível 

e extremamente útil, temos certas reservas quanto à desconsideração inversa, na medida em que, qualquer que seja 

a sociedade, o sócio terá quotas ou ações em seu nome, que integram seu patrimônio e, por isso, são passíveis de 

penhora para pagamento das obrigações pessoais do sócio. Ora, se a desconsideração não quer extinguir a pessoa 

jurídica, mas sim protegê-la de abusos por parte dos sócios, não é razoável admitir a desconsideração inversa, 

com ônus para a sociedade, se é possível satisfazer os credores dos sócios sem esses ônus. No mesmo sentido, 

Alexandre Couto Silva afirma que ‘parece-me estranha tal teoria por duas razões: 1ª – Há a possibilidade de 

penhora das participações societárias do sócio para suprir o passivo do credor. 2ª – No caso do negócio jurídico 

fraudulento, deveria este ser anulado, e não a pessoa jurídica ser desconsiderada’. Em casos extremos, pode-se 

anular ou mesmo declarar a nulidade do ato de transferência dos bens para a sociedade, não havendo qualquer 

necessidade de se recorrer à desconsideração inversa. Apesar da nossa opinião, é inegável o uso já corrente da 

desconsideração inversa.” (TOMAZETTE, 2022, p. 127). 
94 “É muito comum que a pessoa jurídica atue no país com parco ou nenhum patrimônio e que esteja totalmente 

em mãos de uma empresa escritural estrangeira, as famigeradas off shores. Cabe ao juiz avaliar esse aspecto no 

caso concreto, onerando o patrimônio dos verdadeiros responsáveis, sempre que um injusto prejuízo é ocasionado 

a terceiros sob o manto escuso de uma pessoa jurídica. [...] Esse texto veio para a lei em boa hora porque muitos 

abusos foram praticados no passado. Muitos julgados deslocados da equidade simplesmente decretavam a 

desconsideração de pessoa jurídica perante a existência de grupos de empresas do mesmo grupo, sem qualquer 

base fundamentada ou fatos objetivos que justificassem a medida.” (VENOSA, 2022, pp. 268-269). 



 

 

interdependência jurídico-econômica inerente aos grupos societários que, por si só, não 

configura abuso da limitação da responsabilidade. Nesse sentido, a norma deveria ter 

introduzido requisitos específicos à disciplina dos grupos econômicos, o que, contudo, não foi 

feito (FRAZÃO, 2020).  

 

É inequívoco que a questão dos grupos merecia uma atenção do legislador, seja para 

estabelecer mais adequadamente os pressupostos objetivos da desconsideração, seja 

para estabelecer a eficácia subjetiva. Isso porque, em muitos casos, em razão da dívida 

de uma das sociedades do grupo, a desconsideração atingia indiscriminadamente todas 

as sociedades. Todavia, ao prever tal regra – que, em princípio, está correta – sem 

criar, em contrapartida, nenhuma regra de responsabilidade direta de controladores 

por atos de controladas, o legislador mantém vácuo normativo que possibilita que 

controladoras possam usar indiscriminadamente de suas controladas sem um sistema 

efetivo de responsabilização. (FRAZÃO, 2020) 

 

Já o § 5º também está relacionado à configuração de limites interpretativos do desvio de 

finalidade ao estabelecer que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração 

da finalidade original da pessoa jurídica. Infere-se que o legislador buscou dificultar o 

reconhecimento da desconsideração nos casos em que o sócio altera a finalidade original da 

atividade econômica da pessoa jurídica (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021). 

Não há dúvidas de que a alteração da finalidade da sociedade é uma opção da qual 

podem se valer os sócios, sem que incorram em nenhuma ilicitude, por ser uma consequência 

orgânica do desenvolvimento de suas atividades. Todavia, uma alteração que, a priori, não 

induz violação à lei pode configurar desvio de finalidade, caso seja comprovada a intenção do 

sócio em fraudar.95  

  Assim, em que pese a ressalva do legislador acerca da expansão e/ou alteração da 

finalidade social da pessoa jurídica, cabe ao aplicador da Lei analisar o caso concreto a fim de 

se evitar decisões injustas.  

Com efeito, o § 5º trata de presunção legal que claramente pode ser contraditada pelos 

credores lesados, mediante comprovação de que a alteração da finalidade social ocorreu após a 

 
95 “Embora possa ser acusado de tautologia, o sentido da norma é pedagógico. Dirige-se às pessoas jurídicas com 

fins econômicos (as sociedades), cuja atividade econômica específica se expressa, como regra, em seu objeto 

social. Pode ocorrer que no desenvolvimento ordinário de suas atividades, oportunidades de negócio ampliem o 

âmbito de atuação da sociedade, ou ainda determinem sua modificação. Trata-se de curso normal da atividade 

econômica, que deverá ser oportunamente objeto de alteração do respectivo objeto social, mas que por isso não 

implica em desvio da finalidade com o efeito da desconsideração. Desvio de finalidade é expressão cujo sentido 

vincula-se, sobretudo, à instrumentalização da pessoa jurídica de modo disfuncional e contrário aos fins para os 

quais o ordenamento jurídico prevê sua constituição, e reconhece sua criação em uma determinada situação 

concreta” (MIRAGEM, 2021, p. 309). 



 

 

constituição de seus créditos e que tal mudança lhes gerou prejuízos (LÔBO, 2021) anômalos 

ao risco ordinário do empreendimento.  

Afinal, o incidente visa a combater a utilização abusiva da pessoa jurídica, de tal modo 

que, se houver comprovação de que a alteração social aumentou irregularmente os riscos da 

empresa, em detrimento de seus credores, não há dúvidas quanto ao cabimento do incidente da 

desconsideração (TOMAZETTE, 2022).96  

Observa-se, portanto, que a LLE, de maneira geral, trouxe alterações importantes ao 

instituto da desconsideração. A exigência de acervo probatório mais robusto pode ser 

considerada um avanço sobretudo à luz da jurisprudência brasileira que, nos últimos anos, 

flexibilizou os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica em prol da satisfação 

dos credores. Desse modo, o instituto passou a ser utilizado de maneira indiscriminada e sem a 

devida comprovação do desvio de finalidade, admitindo-se que o patrimônio dos sócios fosse 

atingido apenas diante da mera insuficiência patrimonial, não havendo comprovação de abuso 

da personalidade jurídica, impactando a segurança jurídica necessária ao investimento. 

Diante do referido cenário, sopesando os aspectos positivos e negativos das alterações, 

tem-se que as mudanças promovidas pela LLE no art. 50 do Código Civil de 2022, ao menos à 

primeira vista, parecem promissoras ao induzirem decisões judiciais mais justas e protetivas ao 

patrimônio, garantindo maior previsibilidade aos agentes econômicos. 

  

 
96 “É esse tipo de desvio, utilização da pessoa jurídica para fins ilícitos, que justifica a desconsideração. Não se 

pode admitir a desconsideração, pelo simples fato de a sociedade mudar sua finalidade (de comércio de carros para 

serviços de terceirização). Isso não é desvio, mas mudança legítima do objeto. [...] Ora, a simples expansão dos 

negócios ou a alteração da finalidade original da pessoa jurídica não podem ser consideradas motivos suficientes 

para a desconsideração, uma vez que esta visa evitar o uso abusivo da personalidade jurídica, o que não é 

caracterizado em tais situações. A mudança do foco dos negócios é uma operação normal que não pode ser 

considerada suficiente para qualquer tipo de punição. Ora, a simples expansão dos negócios ou a alteração da 

finalidade original da pessoa jurídica não podem ser consideradas motivos suficientes para a desconsideração, uma 

vez que esta visa evitar o uso abusivo da personalidade jurídica, o que não é caracterizado em tais situações. A 

mudança do foco dos negócios é uma operação normal que não pode ser considerada suficiente para qualquer tipo 

de punição” (TOMAZETTE, 2022, p. 118).  



 

 

CAPÍTULO IV 

 

IMPACTOS DA LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA NAS DECISÕES DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, as alterações promovidas pela LLE no art. 

50 do Código Civil de 2002 exprimem o intuito do legislador em enrijecer a aplicação do 

instituto da desconsideração da personalidade jurídica a fim de promover a atividade 

econômica. Afinal, a insegurança jurídica – ocasionada seja pela introdução de dispositivos 

legais abertos ou, ainda, pela interpretação distorcida da Lei – dificulta o cálculo do risco 

empresarial pelos agentes de mercado. O que, ao fim e ao cabo, desestimula o investimento 

econômico.  

No entanto, desde a publicação da LLE, questiona-se a efetividade da finalidade 

almejada pelo legislador no que tange à proteção do patrimônio dos sócios. Afinal, a efetividade 

da norma depende diretamente da forma como é aplicada pelo Poder Judiciário, o qual já conta 

com uma estrutura interpretativa consolidada através de sua prática cotidiana. Ademais, o fato 

de a LLE introduzir soluções genéricas – as quais não expressam nenhum conceito jurídico 

inovador – reforça a opinião quanto à ineficácia dos efeitos da Lei. Desse modo, é patente a 

importância de se investigar a aplicação da LLE pelos tribunais pátrios.  

No presente trabalho, investiga-se a aplicação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

(“TJSP”) acerca das alterações promovidas pela LLE no instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica com enfoque no requisito do desvio de finalidade.  

Assim, foi realizada a análise de conteúdo de 670 acórdãos do TJSP, que compõem o 

banco de dados da presente pesquisa, a fim de responder os seguintes questionamentos: (i) quais 

são os resultados dos julgamentos colegiados sobre IDPJ? (ii) no que tange à eficácia subjetiva, 

o instituto tem sido aplicado apenas em relação a sócios e administradores que se beneficiaram? 

(ii) para configuração do desvio de finalidade, exige-se a comprovação do dolo, considerando 

que a redação final mantém o “propósito de lesar credores”? (iii) para configuração do desvio 

de finalidade, quais atividades têm sido enquadradas como “ilícitos de qualquer natureza”? e 

(iv) inobstante a redação do § 5º do art. 50, é possível a aplicação do instituto de 

desconsideração da personalidade jurídica em caso de alteração de finalidade que afete 



 

 

substancialmente o risco da atividade? Busca-se, assim, saber o impacto das alterações 

promovidas pela LLE no TJSP.  

 

4.1. Metodologia da pesquisa jurisprudencial  

 

No presente tópico, explicar-se-á os procedimentos utilizados para seleção dos acórdãos 

que compõem o banco de dados, bem como a metodologia empregada a fim de conferir 

verificabilidade e replicabilidade da presente pesquisa por terceiros, aferindo confiabilidade aos 

resultados encontrados a partir dos procedimentos adotados (CAMINHA et al., 2021). 

Primeiramente, foi realizada consulta ao repositório de jurisprudência do TJSP. A 

limitação territorial decorre do fato de o Tribunal de Justiça de São Paulo ser considerado, no 

período analisado, o Tribunal de Justiça de maior porte do Brasil, segundo pesquisa realizada 

pelo Conselho Nacional de Justiça.97 Observa-se, portanto, o potencial de representatividade do 

TJSP para fins de análise dos impactos da LLE no instituto da desconsideração.  

Delimitou-se temporalmente os acórdãos julgados entre as datas de 20/09/2019 – data 

em que passou a ser vigente a LLE – até 20/09/2021, de modo a abranger o interstício de dois 

anos de vigência das alterações promovidas no art. 50 do Código Civil.  

A seleção dos acórdãos foi dividida em quatro etapas: (i) pesquisa livre no site do TJSP; 

(ii) download e catalogação dos acórdãos com elaboração de banco de dados; e (iii) aplicação 

dos critérios de exclusão, por meio da eliminação registrada dos documentos repetidos e análise 

de relevância (CAMINHA et al., 2021). 

Utilizou-se, na presente pesquisa, dois grupos com termos pré-determinados, indicados 

abaixo, a fim de ampliar o alcance de busca. Assim, (i) foram inseridos os termos no campo de 

“ementa”, que permite a localização do termo apenas na ementa do acórdão, de modo a abranger 

julgados que tratam especificamente sobre o tema; (ii) foram preenchidos os campos de “data 

de julgamento” de 20/09/219 até 20/09/2021;98 e foram selecionadas as opções “2º grau”, 

 
97 Segundo classificação o dos tribunais da Justiça Estadual segundo o porte, no ano-base de 2019, realizada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo ocupa o primeiro lugar apresentando 5.622.173 

casos novos, 19.138.363 casos pendentes, 2.650 magistrados e 67.512 servidores e auxiliares (Conselho Nacional 

de Justiça, Justiça em número, Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-

2020.pdf>. Acesso em  3.6.2022). 
98 No tocante aos campos de “data de julgamento” cumpre esclarecer que o sistema só permite buscas em período 

inferior a um ano, razão pela qual as buscas tiveram que ser segmentadas em três períodos: 20/09/2019 a 

19/09/2020;  20/09/2020 a 19/09/2021 e 20/09/2021.  

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf


 

 

“acórdão” e “ordenar por data de publicação” para obter apenas decisões fruto de julgamentos 

colegiados.  

 

Quadro 1 – Parâmetros para seleção dos acórdãos 

 

Pesquisa jurisprudencial de acórdãos proferidos pelo TJSP 

Data do julgamento: 20/09/2019 a 20/09/2021 

Grupo Termos pesquisados Resultados 

I 
“desconsideração” e “desvio de finalidade” 

e “art. 50” 

722 

 

II 
“alteração da finalidade” OU “expansão da 

finalidade” e “art. 50” 
1 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Todos os 723 acórdãos, obtidos mediante pesquisa no TJSP com todos os termos acima 

indicados, foram catalogados. Posteriormente, foram aplicados os critérios de exclusão a fim 

de delimitar melhor o objeto de estudo ao objetivo da pesquisa.  

O primeiro critério de exclusão visa a eliminação de acórdãos que sequer conheceram 

os recursos em decorrência de preliminares de caráter processual, razão pela qual não tiveram 

seu mérito apreciado pela Câmara julgadora.  

Já o segundo critério buscou eliminar acórdãos que, apesar de indicarem os termos 

pesquisados, não versavam sobre desconsideração da personalidade jurídica.  

O terceiro critério, por sua vez, excluiu do banco de dados acórdãos que, por tratarem 

de relações consumeristas, aplicaram a teoria menor da desconsideração da personalidade 

jurídica, a qual, conforme já detalhado anteriormente, dispensa o preenchimento dos requisitos 

do art. 50 do Código Civil.  

Por fim, houve a aplicação do quarto critério com intuito de excluir acórdãos repetidos 

decorrentes do julgamento de Embargos de Declaração de decisões já analisadas.  

Os critérios de exclusão e respectivos resultados foram organizados no Quadro 2 abaixo 

a fim de facilitar a compreensão.  

 



 

 

Quadro 2 – Critérios de exclusão 

 

Base de dados inicial Critérios de exclusão Resultados 

Acórdãos obtidos 

mediante pesquisa livre 

com todos os termos da 

pesquisa na consulta 

completa de 

jurisprudência no TJSP 

Acórdãos que sequer conheceram os 

recursos em decorrência de preliminares de 

caráter processual. 

2 

Acórdãos que não versavam sobre 

desconsideração da personalidade jurídica. 
6 

Acórdãos que não aplicaram a teoria maior 

de desconsideração da personalidade jurídica 

por versarem sobre relações consumeristas 

29 

Acórdãos repetidos decorrentes do 

julgamento de embargos de declaração de 

recursos já analisados 

16 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, da base de dados inicial de 723 acórdãos, após aplicação dos quatro 

critérios de exclusão, foram retirados 52 acórdãos, obtendo-se, ao final, uma base de dados 

composta por 670 acórdãos.  

A pesquisa, portanto, foi realizada no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo com 

base em 670 acórdãos obtidos mediante a busca de 2 grupos de termos pré-definidos no sítio 

eletrônico do referido órgão do Poder Judiciário no lapso temporal de 20/09/2019 a 20/09/2021. 

 

4.2. Resultados da pesquisa jurisprudencial  

 

Após formação do banco de dados, foi realizado apontamento quantitativo e análise de 

conteúdo dos acórdãos. Nesse sentido, cumpre ressaltar as primeiras impressões gerais acerca 

da pesquisa jurisprudencial.  

Observa-se que a LLE não trouxe o impacto argumentativo que seria esperado de uma 

Lei que se autointitula como “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica” a fim de 

promover e proteger a livre iniciativa no Brasil. Isso porque os julgados dificilmente fazem 



 

 

referência à Lei e quando o fazem é apenas para indicar que o art. 50 do Código Civil sofreu 

alterações em sua redação.  

Ou seja, os magistrados não fazem referência à Lei como sendo uma mudança de 

paradigma no tocante à aplicação do instituto ou, tampouco, indicam os objetivos que levaram 

à alteração redacional do art. 50 do Código Civil.  

Assim, inobstante o julgamento em segunda instância – no qual se permite o reexame 

de provas – verifica-se a prevalência de acórdãos padronizados, repletos de citações e breve 

análise das provas.  

O caráter excepcional de suspensão dos efeitos da responsabilidade limitada das pessoas 

jurídicas para atingir o patrimônio dos sócios e administradores está focalizado em um discurso 

genérico, repleto de trechos doutrinários e precedentes do próprio TJSP ou do STJ, os quais são 

anteriores à promulgação da LLE. Desse modo, raramente há menção aos novos critérios legais. 

  

4.2.1. Resultados dos julgamentos    

 

Em uma perspectiva mais objetiva dos resultados da pesquisa, evidencia-se que 

prevalecem recursos contra decisões que indeferiram a instauração do IDPJ, pois dos 670 

acórdãos analisados, 443 foram interpostos contra decisões que indeferiram, enquanto 227 

foram interpostos contra decisões que haviam deferido o pedido de instauração do instituto.  

 

Gráfico 1 – Natureza das decisões de primeira instância contra as quais foram interpostos 

recursos 

 

Fonte: elaborado pela autora.  
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Sendo que dos 443 recursos interpostos contra decisões que indeferiram o IDPJ, 

prevalecem acórdãos que não alteraram o julgamento de primeira instância, isto é, mantendo o 

indeferimento do instituto, uma vez que 397 acórdãos negaram provimento ao recurso  enquanto 

46 acórdãos deram provimento ao recurso a fim de deferir o pedido de instauração do instituto.    

Nos 227 recursos interpostos contra decisões que deferiram o pedido de instauração do 

IDPJ, também predominam acórdãos que mantiveram o julgamento de primeira instância, 

contudo, a diferença é bem menor: 128 negaram provimento ao recurso – mantendo a decisão 

de deferimento do IDPJ – enquanto 99 deram provimento ao recurso a fim de indeferir o pedido 

de instauração do instituto.  

 

Gráfico 2 – Índice de provimento dos recursos 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ou seja, é possível concluir que no TJSP o índice de provimento dos recursos é maior a 

fim de indeferir a instauração do IDPJ (44%) em comparação ao índice de provimento a fim de 

deferir a instauração do IDPJ (10%).  

Ao fim e ao cabo, seja por meio da alteração ou manutenção das decisões de primeira 

instância, tem-se que dos 670 acórdãos analisados, as câmaras julgadoras do TJSP deferiram a 

instauração do IDPJ – suspendendo os efeitos da responsabilidade limitada das pessoas 

jurídicas – em 174 julgados e indeferiram em 496 julgados. 
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Gráfico 3 – Resultado dos julgamentos em segunda instância 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Desse modo, é possível concluir também que, quanto ao resultado dos julgamentos em 

segunda instância, prevalecem acórdãos que indeferem a instauração do incidente de 

desconsideração. 

 

4.2.2.  Natureza dos recursos     

  

Em que pese os números deem a impressão de que o TJSP tem aplicado com maior rigor 

o instituto da desconsideração nas demandas cíveis-empresariais, a análise de conteúdo revela 

que o grande número de julgados que indeferiram a instauração do IDPJ decorre não pela 

aplicação mais rigorosa dos requisitos legais, mas sim porque a grande maioria dos recursos 

tratam das mesmas matérias.  

Com efeito, dos 670 recursos que formam a base de dados da presente pesquisa, 246 

foram instaurados pelo encerramento irregular da empresa e devido à ausência de bens 

penhoráveis, 133 devido à simples ausência de bens penhoráveis, 92 pela formação de grupo 

econômico e ausência de bens penhoráveis e 13 devido ao mero encerramento irregular das 

empresas executadas. Ou seja, 484 recursos foram recursos interpostos sem a mínima 

demonstração de utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelos sócios ou administradores.  
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Ou seja, pela própria natureza dos recursos, torna-se fácil compreender o motivo pelo 

qual é alto o índice de indeferimento dos pedidos de instauração do IDPJ, pois a grande maioria 

dos recursos são interpostos com base em alegações genéricas de desvio de finalidade e/ou 

confusão patrimonial, não havendo quaisquer provas além da mera ausência de bens 

penhoráveis, encerramento irregular ou formação de grupos econômicos.  

No julgamento de tais recursos, os requisitos legais da LLE não formam o principal 

fundamento para indeferimento do IDPJ, as câmaras julgadoras preponderantemente utilizam 

jurisprudência do STJ ou ainda do TJSP – anterior à promulgação da LLE – e trechos 

doutrinários para fundamentar os acórdãos.  

A fim de corroborar tal conclusão, notabiliza-se que dos 670 acórdãos analisados, 

apenas 200 fizeram menção à Lei de Liberdade Econômica nº. 13.874/2019, ou ainda à Medida 

Provisória nº. 881/2019, sendo que 470 sequer mencionaram a Lei em seu interior teor, não 

havendo qualquer menção para além da mera transcriação do art. 50 do Código Civil.  

 

Gráfico 4 – Acórdãos que fizeram menção à Lei de Liberdade Econômica 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Cumpre ressaltar ainda que desses 30% acórdãos que mencionaram a Lei, houve apenas 

citações genéricas de que a LLE alterou a redação do art. 50 do Código Civil. Desse modo, a 

Lei, enquanto dispositivo legal criado para promover a livre iniciativa, não é utilizada como 

fundamento pelas Câmaras julgadoras do TJSP, prova disso é que a comprovação do benefício 
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por parte dos administradores ou sócios – enquanto requisito presente na nova redação do caput 

do art. 50 do Código Civil – é mencionado em apenas 108 dos acórdãos.  

Ou seja, em 562, o requisito do benefício não foi apontado e, consequentemente, 

analisado para fins de instauração do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 

Tal constatação induz ao questionamento acerca do real impacto da LLE sobre as decisões do 

TJSP, afinal, a necessidade de comprovação do benefício por parte dos sócios ou 

administradores foi considerada uma das alterações mais significativas no art. 50 do Código 

Civil pela LLE.  

 

 

Gráfico 5 – Acórdãos que observaram eventual benefício experimentado pelos sócios ou 

administradores    

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

4.2.3.  Aplicação do desvio de finalidade enquanto requisito à desconsideração da 

personalidade jurídica      

  

No que tange à aplicação do requisito de desvio de finalidade, enquanto instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica, também não foi possível constatar forte impacto das 

alterações promovidas pela LLE.  

Dos 174 acórdãos que deram provimento aos recursos para aplicação do IDPJ, apenas 5 

comprovaram por meio de provas colacionadas aos autos que os sócios obtiveram algum tipo 
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de benefício seja direito ou  indireto decorrente da conduta fraudulenta; 9 constaram o benefício 

de maneira presumida, não fazendo qualquer menção a provas que indicassem o suposto 

benefício; 2 apesar de indicarem o aludido requisito no corpo do julgado, não identificaram 

expressamente que teria havido algum benefício por parte dos sócios ou administradores; e o 

restante, isto é, 158 acórdãos deferiram a aplicação do IDPJ sem sequer mencionarem a 

necessidade de comprovação de eventual benefício por parte dos sócios ou administradores.  

 

Gráfico 6 – Acórdãos que, ao proverem o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, analisaram eventual benefício direto ou indireto por parte de sócios ou 

administradores 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Cumpre salientar que dentre esses 5 casos em que houve a devida comprovação do 

benefício auferido pelos sócios, houve a devida (i) a identificação precisa de uma vantagem 

obtida em favor do sócio ou administrador, bem como (ii) a vinculação desta vantagem ao ato 

lesivo de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ainda que de maneira indireta 

(MIRAGEM, 2021). Nesses casos, o benefício restou comprovado por meio de transferências 

de valores aos sócios sem a devida contraprestação ou esvaziamento patrimonial. 

Já nos casos em que houve a presunção do benefício, é importante esclarecer que as 

condutas lesivas, de fato, apontam para eventual benefício por parte de sócios ou 

administradores, uma vez que se referem a atos de blindagem patrimonial, fraude, insolvência 

por má administração e envolvimento dos sócios em sistema de corrupção. Por outro lado, 

houve também a presunção de benefício em situações de mera formação de grupo econômico, 
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encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis. Dessa forma, ainda que se pudesse 

cogitar de eventual benefício indireto, fato é que os acórdãos não especificaram a suposta 

vantagem e, muito menos, o nexo causal, prejudicando a análise do requisito.  

O que chama mais atenção, contudo, é o fato de que 91% dos acórdãos não identificaram 

ou sequer mencionaram a necessária comprovação do benefício ao deferirem a instauração do 

incidente. Conclui-se, portanto, que no tocante à eficácia subjetiva, o instituto continua sendo 

aplicado aos sócios que tenham se envolvido no desvio de finalidade apesar de não ter sido 

comprovado qualquer benefício.  

No tocante à comprovação do propósito lesar, a análise de conteúdo dos acórdãos que 

deram provimento para aplicação do instituto demonstra que 119 constataram o propósito de 

lesar na conduta de desvio de finalidade perpetrada pelos sócios ou administradores; 8 acórdãos, 

apesar de terem mencionado o requisito como fundamento, não indicaram precisamente o 

propósito de lesar; e, por fim, 47 sequer mencionaram o requisito ao deferirem a aplicação do 

IDPJ.  

 

Gráfico 7 – Acórdãos que, ao proverem o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, comprovaram o propósito de lesar por parte dos sócios ou administradores  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Infere-se, desse modo, que o TJSP tem exigido a comprovação do propósito de lesar 

para comprovação do desvio de finalidade no caso concreto. Cumpre, contudo, salientar que tal 

comprovação do propósito de lesar não decorre de dilação probatória complexa acerca das 
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intenções volitivas dos sócios ou administradores. Trata-se, na verdade, de presunção 

decorrente da natureza da conduta lesiva.  

Ou seja, o TJSP não constata o propósito de lesar pela mera formação de grupo 

econômico familiar, mas presume que houve o propósito de lesar quando há transferência de 

ativos entre as empresas sem a devida contraprestação contábil. Igualmente, o TJSP não 

reconhece o propósito de lesar pelo mero encerramento irregular das atividades da empresa – o 

qual é interpretado apenas como consequência “natural” do insucesso do negócio –, contudo, 

presume o propósito de lesar quando há sucessão empresarial irregular.  

O TJSP constata o propósito de lesar mediante diferenciação de situações em que há 

danos anômalos e irregulares – de cunho fraudulento – das situações que geram meramente 

infortúnios típicos ao risco empresarial. 

Nesse sentido, tem-se que as principais condutas enquadradas pelo TJSP como “ilícitos 

de qualquer natureza” são: formação de grupo econômico,99 blindagem patrimonial,  sucessão 

empresarial irregular e esvaziamento patrimonial. Segue abaixo gráfico com as outras condutas 

também enquadradas como ilícitos de qualquer natureza aptas a configurar desvio de finalidade.  

 

Gráfico 8 – Condutas enquadradas como “ilícitos de qualquer natureza” 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 
99 Quanto à conduta de formação de grupo econômico, é importante esclarecer que, na maioria dos casos, essa 

conduta é acompanhada com outros tipos de atividades abusivas. Sendo que apenas 9 acórdãos (5%) deferiram o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela mera formação de grupo econômico.  
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 Do total dos 174 acórdãos que deferiram o IDPJ, destaca-se que em 15 julgados – o que 

representa 9% do total de acórdãos – foi deferido o incidente com base em meros indícios. 

Nesses acórdãos, parte-se do pressuposto de que a mera alegação já é suficiente para permitir a 

instauração do incidente, no bojo do qual será avaliada a presença dos requisitos necessários 

para inclusão dos sócios ou administradores. Não há dúvidas de que interpretações como essas 

vão de encontro à excepcionalidade do incidente de desconsideração.  

Por fim, cumpre esclarecer que não foi possível responder a última pergunta proposta 

no presente trabalho, qual seja: inobstante a redação do § 5º do art. 50, é possível a aplicação 

do instituto de desconsideração da personalidade jurídica em caso de alteração de finalidade 

que afete substancialmente o risco da atividade? Isso porque na base de dados foi possível 

encontrar apenas 2 julgados que enfrentaram a matéria, sendo que em ambos não foi deferida a 

instauração de IDPJ.  

De qualquer modo, insta esclarecer que os acórdãos não deferiram a instauração do 

instituto por reconhecerem que a mera expansão ou alteração da finalidade, desde que 

registrada, não acarreta nenhuma ilicitude apta a ensejar a desconsideração da personalidade 

jurídica.  

Conclui-se, portanto, que a Lei de Liberdade Econômica, de maneira geral, não 

impactou a aplicação do requisito de desvio de finalidade para fins de desconsideração da 

personalidade jurídica no TJSP.  

Os dados acima indicados apontam que os novos requisitos inseridos no art. 50 do 

Código Civil pela LLE não geraram alterações significativas nas câmaras julgadoras do TJSP. 

Os julgados raramente se preocupam em constatar o benefício auferido pelos sócios ou 

administradores, ou adentram no aspecto volitivo das condutas a fim de comprovar o propósito 

de lesar.  

Também não foi possível verificar efeito simbólico da Lei no âmbito do TJSP, visto que 

a LLE, mesmo no contexto de recente inovação normativa, não é utilizada como argumento de 

reforço nos acórdãos seja para deferir ou  indeferir a aplicação do IDPJ. Desse modo, torna-se 

questionável se a Lei conseguirá mudar a cultura de fundo do Tribunal de Justiça de São Paulo 

a fim de promover a segurança jurídica no tocante à desconsideração da personalidade jurídica.  

 

  



 

 

CONCLUSÃO 

 

A  pessoa jurídica surge naturalmente diante do caráter gregário do ser humano para o 

exercício de determinada finalidade. Contudo, cabe ao Direito atribuir personalidade jurídica e 

distinguir o patrimônio social em relação ao patrimônio das pessoas que a criaram.  

Com efeito, é justamente o processo de personificação que garante autonomia de 

vontade à pessoa jurídica, cuja emanação de vontade embora seja feita pelos sócios, com estes 

não se confunde, devendo ser efetivamente autônoma e condizente aos seus próprios interesses 

sociais e econômicos, sob pena de configuração de abuso.  

A autonomia patrimonial, portanto, surge como corolário da personificação, servindo 

de instrumento ao modelo de distribuição dos riscos da atividade econômica, o qual é 

indispensável à mobilização de recursos para o atendimento de interesses públicos e privados, 

pois permite aos investidores anteverem e calcularem os riscos do empreendimento. Assim, a 

conjugação da limitação da responsabilidade à personificação das sociedades foi fundamental 

para o desenvolvimento de grandes empreendimentos e do capitalismo.  

O estudo dos principais aspectos e fundamentos da pessoa, contudo, revelou que as 

pessoas jurídicas têm sido utilizadas em benefício dos sócios como mera técnica de separação 

patrimonial,  de forma totalmente desvinculada aos seus próprios fins sociais e econômicos. 

Dessa forma, (i) a facilidade de criação de sociedades de responsabilidade limitada, (ii) a 

subcapitalização e (iii) a ausência de real autonomia dos interesses das pessoas jurídicas 

permitem que os sócios transfiram integralmente os riscos do negócio à sociedade.  

Nesse sentido, o modelo deixa de ser de distribuição social dos riscos para se tornar 

transferência integral dos riscos aos credores sociais. A distorção da pessoa jurídica de 

responsabilidade limitada consequentemente acarreta à distorção da desconsideração da 

personalidade jurídica, a qual deixa de se exceção para se tornar regra. 

A aplicação do referido instituto, desse modo, sempre foi alvo de fortes discussões, ao 

gerar tensionamento de dois pilares da economia de mercado: autonomia patrimonial e 

responsabilidade civil, seja contratual ou extracontratual.   

A tensão entre esses dois pilares gerou, ao longo da História, diferentes posicionamentos 

na doutrina, legislação e jurisprudência. Dessa forma, a fim de proteger grupos vulneráveis ou 

o adimplemento do crédito, ampliou-se a responsabilização de sócios ou administradores por 

meio de massiva aplicação do incidente de desconsideração, em detrimento da autonomia 

patrimonial; em contrapartida, a fim de promover as relações mercantis e a confiança do 



 

 

empreendedor, avançou-se na autonomia patrimonial por meio do enrijecimento do instituto, 

em detrimento dos credores sociais.   

Assim, em mais um capítulo dessa longa história de tensões hermenêuticas, foi 

promulgada a Lei de Liberdade Econômica nº.  13.874/2019 que, sob o intuito de proteger a 

livre iniciativa, alterou a redação do art. 50 do Código Civil de 2002 ao incluir cinco parágrafos 

que delimitam as características para configuração do desvio de finalidade e da confusão 

patrimonial.  

Em que pese o objetivo da Lei de obter decisões judiciais mais justas e protetivas ao 

patrimônio de modo a garantir maior previsibilidade aos agentes econômicos, questiona-se a 

efetividade da finalidade almejada pelo legislador. Afinal, a efetividade da norma depende 

diretamente da forma como é aplicada pelo Poder Judiciário, o qual já conta com uma estrutura 

interpretativa consolidada através de sua prática cotidiana. Ademais, o fato de a LLE 

introduzir soluções genéricas – as quais não expressam nenhum conceito jurídico inovador – 

reforça a opinião quanto à ineficácia dos efeitos da Lei. Desse modo, é patente a importância 

de se investigar a aplicação da LLE pelos tribunais pátrios.  

O presente trabalhou buscou contribuir, ainda que minimamente, à solução desse 

desafio. Dessa forma, foi realizada a análise de conteúdo de 670 acórdãos do TJSP julgados 

entre 20/09/2019 a 20/09/2021.  

A pesquisa, contudo, revelou que, em que pesem os esforços da LLE em garantir maior 

segurança jurídica, a jurisprudência do TJSP está displicente aos novos critérios legais. Não 

há o devido cotejo quanto à comprovação do benefício auferido pelos sócios ou 

administradores, bem como não há análise probatória aprofundada quanto ao  propósito de 

lesar credores no tocante ao requisito de desvio de finalidade.  

Portanto, não se constatou impactos significativos da LLE no TJSP – mesmo 

considerando o contexto de recente inovação normativa – seja no plano concreto – por meio 

da perquirição dos novos requisitos legais pelas Câmaras julgadoras – seja no plano simbólico 

– por meio de utilização da Lei como argumento de reforço. Mais do que isso, a pesquisa 

evidenciou que a Lei dificilmente conseguirá mudar a cultura de fundo do TJSP a fim de 

promover seus ideais de maior segurança jurídica ao ambiente de negócios.  

Inobstante aos objetivos da LLE e ao modo como o TJSP tem aplicado o instituto, o 

presente trabalho compartilha do posicionamento de que a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica não se volta contra à autonomia patrimonial, pelo contrário, foi criada 

para preservar o instituto em seus aspectos fundamentais, coibindo o seu desvirtuamento.  



 

 

A linha a ser seguida, portanto, é aquela que não suprima totalmente um valor 

constitucional em desfavor de outro, deve-se encontrar equilíbrio entre a proteção do mercado 

e a justiça social. Afinal, o liberalismo ou intervencionismo exacerbados geram iniquidades 

igualmente repreensíveis.  

Desse modo, para além das alterações legais necessárias em relação à criação e ao 

manejo das sociedades de responsabilidade limitada, cabe ao Poder Judiciário, por meio da 

análise cuidadosa das provas colacionadas aos autos, proteger aqueles que, de boa-fé, tentaram 

exercer atividade lícita sem sucesso, bem como responsabilizar aqueles que tentaram valer-se 

da pessoa jurídica para proveito próprio em detrimento de credores legítimos. 
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Processo nº Data do julgamento Conduta Decisão 1º grau Julgamento Decisão 2º grau Menção à LLE?
Comprovação do 

benefício? 
Comprovaçao do 

propósito de lesar? 
Atividade que configura ilícito 

de qualquer natureza? 

Alteração de 
finalidade que afete 
susbstancialmente o 
risco da atividade

Fundamento

2180220-95.2019.8.26.0000 20/09/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

A simples dissolução irregular de empresa não é motivo idôneo a ensejar 
adesconsideração de sua personalidade jurídica, sendo indispensável a 

existência defraudulento esvaziamento do patrimônio com o objetivo de 
impedir a satisfação doscredores.

2185519-53.2019.8.26.0000 20/09/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bem spenhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2123719-24.2019.8.26.0000 23/09/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2156309-54.2019.8.26.0000 24/09/2019
ausência de bens penhoráveis e sócia da 

empresa devedora figura como sócia 
administradora de outras pessoasjurídicas

Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
não localização de bens em nome da executada e eventual existência de 

grupo econômico constituído entre  empresas não implicam a 
desconsideração

2174144-55.2019.8.26.0000 25/09/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis, não se mostra suficiente para autorizar 
adesconsideração da personalidade jurídica, porquanto, semperquirição 

sobre seus reais fundamentos, não induz, por sisó, fraude, abuso ou desvio 
de finalidade

2196382-68.2019.8.26.0000 25/09/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2178457-59.2019.8.26.0000 25/09/2019

a constituição de grupo econômico 
familiar com a prática de confusão 

patrimonial (entrelaçamentode vínculos 
familiares, atividades idênticas, 
localização de estabelecimentos, 

atostemporais de constituição e alterações 
contratuais, titularidade e quadro 

societário, e do declinado em perfis e 
redes sociais) esvaziando o patrimônio da 

executada original e

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Sim

(presumido)
formação de grupo econômico

os elementos constantes dos autos confirmam adecisão do juízo “a quo”, 
dela destacados, em resumo, elementos de vinculação familiar 

eempresarial única em relação a todas as empresas, a caracterizar evidente 
confusãopatrimonial (empresas do mesmo grupo econômico) e desvio de 

finalidade

2113931-83.2019.8.26.0000 26/09/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveisou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2190709-94.2019.8.26.0000 26/09/2019
encerramento irregular e transferência das 

quotas da empresa devedora para nova 
empresa, após ajuizamento da execução.

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Sim

(presumido)

sócia majoritária cedeu e 
transferiu todas as quotas para 

terceira empresa durante a 
execução.

Com efeito nas “alterações contratuais”,realizadas já durante o processo 
de execução, o que se vê é que a Rossiresidencial e América Proerties 

Ltda, únicas sócias das empresasNicotiana e Lobulana “cedem e 
transferem” suas quotas (A América paraRossi e esta para Rodolita), 

págs. 77/91 e 92/106, para que a Rodolitaassuma as obrigações, mostra a 
intenção de frustrar o recebimento dosvalores pelos credores

2204661-43.2019.8.26.0000 27/09/2019
insolvência por má administração e 

envolvimento da empresa em sistema de 
corrupção 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Sim

(presumido)
Sim

(presumido)

insolvência por má 
administração e envolvimento 

da empresa pelos sócios 
administradores em sistema de 

corrupção. 
Sócia incluída não era 

adminisradora 

A prática de ato ilícito (esquema de corrupção) e a redução ao estado de 
insolvência com o objetivo de esvaziar o patrimônio e frustrar a execução 

em detrimento do credor, como visto, autoriza a desconsideração da 
personalidade jurídica

2170330-35.2019.8.26.0000 27/09/2019
ausência de bens penhoráveis e doação de 
imóvel pelo sócio da empresa devedora 

ao seu filho com reserva de usufruto 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

ausência de bens penhoráveis e doação de imóvel pelo sócio da empresa 
devedora ao seu filho com reserva de usufruto não implicam a 

desconsideração

2157297-75.2019.8.26.0000 30/09/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2099185-16.2019.8.26.0000 01/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2076974-83.2019.8.26.0000 01/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2073317-36.2019.8.26.0000 01/10/2019

sócios residem em imóvel contíguo ao 
estabelecimento comercial e gastos da 
empresa videncia gastos incompatíveis 

com o cotidiano da empresa

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
esvaziamento patrimonial e 
transferência de ativos sem 

contraprestação 

Tudo indica que, entre aspartes, questões familiares e negociais 
infelizmente se misturam e,especificamente em relação ao agravante, sua 

gestão patrimonial, pessoal eprofissional, também se confunde
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2097569-06.2019.8.26.0000 02/10/2019
ausência de bens penhoráveis  e grupo 

econômico
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

não há prova cabal de qualquer postura ardilosapor parte das pessoas 
físicas ou jurídicas, com a intenção de frustrar a execução.Isto é, não 

restou demonstrado eventual favorecimento, repasse fraudulento 
dedinheiro ou patrimônio entre as empresas e seus gestores

2117124-09.2019.8.26.0000 02/10/2019
ausência de bens penhoráveis  e grupo 

econômico
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

não há prova cabal de qualquer postura ardilosapor parte das pessoas 
físicas ou jurídicas, com a intenção de frustrar a execução.Isto é, não 

restou demonstrado eventual favorecimento, repasse fraudulento 
dedinheiro ou patrimônio entre as empresas e seus gestores

2111993-53.2019.8.26.0000 03/10/2019
ausência de bens penhoráveis  e grupo 

econômico
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.
2194718-02.2019.8.26.0000 03/10/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim não foram confirmados o desvio de finalidade ou confusão patrimonial

2182876-25.2019.8.26.0000 04/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2039470-77.2018.8.26.0000 04/10/2019 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
o eventual encerramento irregular dasatividades da empesa ou a 

inexistência de bens justifica a superação dapersonalidade jurídica da 
executada para que sejam atingidos os bens de seussócios

2180578-60.2019.8.26.0000 10/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2196273-54.2019.8.26.0000 11/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2176622-36.2019.8.26.0000 11/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2228959-36.2018.8.26.0000 14/10/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de bens penhoráveis não se mostra suficiente para o 

acolhimento do pedido do credor.

2164438-48.2019.8.26.0000 14/10/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2203674-07.2019.8.26.0000 15/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Não

encerramento da empresa sem 
a quitação dosrespectivos 

débitos

 para fins de início do incidente, o desvio definalidade da empresa, com o 
seu encerramento sem a quitação dosrespectivos débitos

2210337-69.2019.8.26.0000 17/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2214009-85.2019.8.26.0000 17/10/2019 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2202178-40.2019.8.26.0000 18/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

o alegado encerramento irregular das atividadesda empresa, aliado ao fato 
de não terem sido localizados bens que pudessemsatisfazer a dívida objeto 

de cobrança, não podem ser utilizados como causaautorizadora da 
desconsideração da personalidade jurídica, em atenção aoprincípio da 

autonomia patrimonial

2138797-58.2019.8.26.0000   18/10/2019
ausência de bens penhoráveis, 

encerramento irregular e sete anos sem 
conseguir citar a empresa

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim 
Sim

(presumido)
Sim 

(presumido)

empresa regular que se 
esquiva da citação judicial por 

sete anos 

Assim, essa verdadeira “fuga” de seus credores, no caso em específico,por 
mais de 6 anos antes de assumir a derrocada econômica perante os 

registroscadastrais empresariais constitui motivo mais que suficiente para 
caracterizar o mal usodo véu corporativo; quer dizer, o intuito de lesar 

credores

2181259-30.2019.8.26.0000 18/10/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2212908-13.2019.8.26.0000 22/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

Sim
(presumido)

Não

Retirada do sócio da 
sociedade em data posterior a 
empréstimo confessado pela 
empresa e ao ajuizamento de 

ação monitória

Do contexto retro, tomado o empréstimo em 12/2006, e nadasendo pago, 
e advindo aforamento da ação monitória pouco mais de 06 

meses,consignado que outras ações já haviam sido aforadas cobrando 
parcelas antesvencidas, resulta conclusão de que houvera mesmo 

utilização da pessoa jurídicacomo instrumento de desvio de finalidade, em 
proveito exclusivo dos sócios, e aindaconfusão patrimonial à falta de bens 

penhoráveis da sociedade, e que se encontravainativa consoante 
confessado nos embargos à monitória

2217473-20.2019.8.26.0000 23/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramentodas atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2170881-15.2019.8.26.0000 24/10/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2169349-06.2019.8.26.0000 24/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2162771-27.2019.8.26.0000 24/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2206175-31.2019.8.26.0000 25/10/2019
retirada do sócio e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

não estão suficientemente demonstradas, ao menos por ora, quaisquer das 
hipóteses previstas no artigo50 do Código Civil que pudessem autorizar a 

extensão em face do sócio retirante



2174217-27.2019.8.26.0000 25/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para oacolhimento do 

pedido do credor.

2209925-41.2019.8.26.0000 29/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2207222-40.2019.8.26.0000 30/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2089388-16.2019.8.26.0000 30/10/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2063274-40.2019.8.26.0000 30/10/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não ausência de bens penhoráveis

não se pode admitir que uma sociedade empresária que tem ciência de sua 
condenação desde o ano de 2017 não efetue o pagamento de forma 

espontânea, tampouco tenha bens ou quantias em seu nome durante todos 
esses anos. No mínimo, sua personalidade jurídica está se prestando como 

escudo patrimonial.

2204930-82.2019.8.26.0000 31/10/2019
dificuldade para citação e formação de 

grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Ausente prova de que a empresa executada tenha praticado qualquer 
abuso previsto no art. 50 do CC

2102193-98.2019.8.26.0000 31/10/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2203792-80.2019.8.26.0000 04/11/2019
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a não localização de bens penhoráveis da sociedade empresária devedora, 
ainda que seu sócio administrador integre outras sociedades empresária 

com razão e objetos sociais similares, não é fato suficiente, por si só, para 
o acolhimento da da pretensão de desconsideração da personalidade 

jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002

2232951-68.2019.8.26.0000 04/11/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2214866-34.2019.8.26.0000 07/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2097881-79.2019.8.26.0000 08/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2136449-67.2019.8.26.0000 08/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2210836-53.2019.8.26.0000 11/11/2019 encerramento irregular Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
meros indícios de dissolução irregular da sociedade não são suficientes, 

por si só, para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade a 
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica

2216340-40.2019.8.26.0000 12/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2132743-13.2018.8.26.0000 12/11/2019
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a não localização de bens penhoráveis da sociedade empresária devedora, 
ainda que seu sócio administrador integre outras sociedades empresária 

com razão e objetos sociais similares, não é fato suficiente, por si só, para 
o acolhimento da da pretensão de desconsideração da personalidade 

jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002

2237849-27.2019.8.26.0000 13/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2234929-80.2019.8.26.0000 14/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2153317-23.2019.8.26.0000 14/11/2019
encerramento irregular e formação de 

grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim

encerramento irregular e 
formação de grupo econômico 

Ao encerrarem a sociedade de maneira irregular, agem os sócios de 
maneira oculta, frustrando os credores e viabilizando a alienação dos 

ativos à revelia desses, o que culmina por ensejar irremediável confusão 
entre o patrimônio pessoal deles e o da pessoa jurídica e trespasse 

simulado

2168043-02.2019.8.26.0000 14/11/2019
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

transferência de ativos sem 
contraprestação

atuação conjunta e efetiva comunhão de interesses configura grupo 
econômico restando caracterizado o abuso 

2170812-80.2019.8.26.0000 14/11/2019
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

transferência de ativos sem 
contraprestação

atuação conjunta e efetiva comunhão de interesses configura grupo 
econômico restando caracterizado o abuso 

2164722-56.2019.8.26.0000 14/11/2019
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

transferência de ativos sem 
contraprestação

atuação conjunta e efetiva comunhão de interesses configura grupo 
econômico restando caracterizado o abuso 

2165951-51.2019.8.26.0000 14/11/2019
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

transferência de ativos sem 
contraprestação

atuação conjunta e efetiva comunhão de interesses configura grupo 
econômico restando caracterizado o abuso 

2240376-49.2019.8.26.0000 18/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2233212-33.2019.8.26.0000 25/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2228685-38.2019.8.26.0000 25/11/2019  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim blindagem patrimonial 

sócios administradores mantém o patrimônio protegido em empresa do 
grupo, a qual não possui dívida (A Luiz Tonin Atacadista e 

Supermercados). Incontroverso que há indícios do propósito deliberado de 
blindagem de ativos visando a prejudicar os credores

2166510-08.2019.8.26.0000 26/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2237922-96.2019.8.26.0000 28/11/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2185543-81.2019.8.26.0000 02/12/2019  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2215789-60.2019.8.26.0000 03/12/2019  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2138025-95.2019.8.26.0000 06/12/2019 malversação dos bens da empresa Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Sim

ocorrências contábeis 
irreconciliáveis, 

movimentação e transferência 
de ativos sem contraprestação, 
concessão de mútuo a sócios

Apesar de estarem comprovados os requisitos de desvio de finalidade e 
confusão patrimonial, não restou comprovado o benefício auferido pelo 

sócio

2207041-39.2019.8.26.0000 11/12/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2217200-41.2019.8.26.0000 12/12/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2265230-10.2019.8.26.0000 12/12/2019 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2270980-90.2019.8.26.0000 13/12/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2235742-10.2019.8.26.0000 13/12/2019 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim esvaziamento patrimonial 

 desvio de finalidade, posto que o agravante busca fraudar terceiros, 
utilizando a autonomia patrimonial da interessada para deixar de 
satisfazer as obrigações assumidas por esta perante o agravado e 

eventuais demais credores

2195537-36.2019.8.26.0000 16/12/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2151912-49.2019.8.26.0000 17/12/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2114603-91.2019.8.26.0000 18/12/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2191409-70.2019.8.26.0000 18/12/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

1021033-62.2019.8.26.0002 18/12/2019 empresa em recuperação judicial Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim não há qualquer indício de confusão patrimonial, ou desfio de finalidade

2153059-13.2019.8.26.0000 18/12/2019
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2254886-67.2019.8.26.0000 07/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Não encerramento irregular

verifica-se a presença de indícios de desvio de finalidade e confusão 
patrimonial, diante do encerramento irregular da empresa executada que 

não se encontra sediada no endereço aonde foi citada desde junho de 2016 
(conforme certidão do Oficial de Justiça). Entretanto, ainda consta como 

ativa junto aos órgãos oficiais e situada no mesmo endereço

2215245-72.2019.8.26.0000 09/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2205444-35.2019.8.26.0000 13/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2263422-67.2019.8.26.0000 15/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2223559-07.2019.8.26.0000 15/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2264122-43.2019.8.26.0000 20/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2236427-17.2019.8.26.0000 20/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2159238-60.2019.8.26.0000 20/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2261915-71.2019.8.26.0000 20/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2236961-58.2019.8.26.0000 20/01/2020  formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim formação de grupo econômico

Ademais, constata-se que nenhuma das empresas possui ativos financeiros 
para bloqueio (fls. 80/83 autos de origem), apesar de constarem como 
ativas, o que reforça a alegação de que estariam ocultando patrimônio 
com o intuito de prejudicar credores. Assim, irrelevante o fato de ter a 

executada apresentado bens à penhora, sendo possível a desconsideração 
de sua personalidade jurídica para que as demais integrantes do grupo 

econômico sejam responsabilizadas pelo débito, caso seu patrimônio seja 
insuficiente para tanto.

2046615-53.2019.8.26.0000 22/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2179037-89.2019.8.26.0000 24/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2265032-70.2019.8.26.0000 24/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2259175-43.2019.8.26.0000 24/01/2020
encerramento irregular e formação de 

grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Sim Sucessão irregular 

Esse cenário traduz elementos no sentido de demonstrar que o sócio da 
devedora principal continua explorando o mesmo ramo de atividade 

através de outra empresa, caracterizando, assim, abuso da personalidade 
jurídica, com a consequente confusão patrimonial e desvio de finalidade.

2157169-89.2018.8.26.0000 28/01/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

ainda que se considere que a agravante integre o mesmo grupo econômico 
das rés, é certo que, a teor dos elementos de convicção coligidos ao 

presente recurso, não se verifica a ocorrência de abuso da personificação 
jurídica

2221347-13.2019.8.26.0000 29/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2248412-80.2019.8.26.0000 29/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2255474-74.2019.8.26.0000 29/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2266385-48.2019.8.26.0000 29/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2276775-77.2019.8.26.0000 30/01/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2081981-56.2019.8.26.0000 30/01/2020
encerramento irregular e formação de 

grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim Sucessão irregular 

não se conseguiu a localização e constrição de bens suficientes para a 
garantia do cumprimento de sentença, indicando as circunstâncias 

apontadas que toda a atividade empresarial foi redirigida para a recorrente 
- pessoa jurídica - comvistas a frustrar o objetivo do apontado 

cumprimento de sentença.

2283208-97.2019.8.26.0000 03/02/2020
transferência de ativos sem 

contraprestação
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

Sim
(presumido)

Sim
Associação que desvia 

dinheiro destinado a convênio 

conduta fraudulenta que, tudo indica, beneficiou indevidamente a ré e seus 
representantes legais. São aspectos que denotam o desvirtuamento da 
pessoa jurídica e autorizam a desconsideração de sua personalidade

2283255-71.2019.8.26.0000 03/02/2020
transferência de ativos sem 

contraprestação
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

Sim
(presumido)

Sim
Associação que desvia 

dinheiro destinado a convênio 

conduta fraudulenta que, tudo indica, beneficiou indevidamente a ré e seus 
representantes legais. São aspectos que denotam o desvirtuamento da 
pessoa jurídica e autorizam a desconsideração de sua personalidade

2288200-04.2019.8.26.0000 03/02/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2223452-60.2019.8.26.0000 03/02/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida



2258103-21.2019.8.26.0000 06/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2235167-02.2019.8.26.0000 07/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2280073-77.2019.8.26.0000 11/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2210940-45.2019.8.26.0000 11/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim não pagamento da dívida

O prejuízo é efetivo. Assim, a empresa necessita ser desconsiderada para 
que se possa perseguir o patrimônio de seus sócios, até pra que não se 

alimente a intenção deles depermanecerem infensos à busca de seus bens. 
Afinal, a dívida necessita ser quitada

2130100-48.2019.8.26.0000 11/02/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo econômico 
familiar, sucessão empresarial 

irregular e blindagem 
patrimonial 

(1) as sociedades são formadas por membros da mesma família (pai e 
filha); (2) não seencontrou bens em nome do executado Lion; (3) e a 

“sucessão empresarial ficou evidenciada pela continuidade de operações 
no mesmo ramo de negócios e pelos indícios de confusão patrimonial”. 

No caso dos autos, o devedor infringiu o parágrafo 1º do art. 50, quando 
se utilizou de sua condição de homem de negócio para prejudicar credores 
utilizando de empresa para nela se esconder e não pagar o débito em seu 

nome. Também infringiu o parágrafo 2º do mesmo 'caput', porque preferiu 
confundir o seu patrimônio com o da empresa Allegra Motors, 

transferindo ativos sem que nada desta recebesse em troca.

2270614-51.2019.8.26.0000 12/02/2020 sucessão empresarial irregular Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Não

(mencionado)
Sucessão irregular 

Os elementos de prova carreados aos autos revelam que os sócios teriam 
criado nova empresa para frustrar o cumprimento de suas obrigações.Tais 

fatos evidenciam, sem sombra de dúvidas, a existência de confusão 
patrimonial entre as empresas envolvidas, requisito autorizador da 

desconstituição da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código 
Civil.

2285305-70.2019.8.26.0000 13/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2024106-31.2019.8.26.0000 14/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2253062-73.2019.8.26.0000 17/02/2020
 ausência de bens penhoráveis e 
transformação do tipo societário

Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é prematuro, 
havendo a necessidade de maior investigação para que se possa apurar a 
ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de 
finalidade ou confusão patrimonial. Ainda que se tenha em mente que a 
empresa tenha sido alterada para a forma unipessoal, isso não é prova 

suficiente de que o sócio está se utilizando da pessoa jurídica para desviar 
da responsabilidade patrimonial assumida pela empresa

2269918-15.2019.8.26.0000 18/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2273198-91.2019.8.26.0000 18/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2132611-53.2018.8.26.0000 18/02/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

 ainda que se considere que a agravante integre o mesmo grupo econômico 
das rés, não se verifica a ocorrência de abuso da personalidade jurídica

2132811-60.2018.8.26.0000 18/02/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

 ainda que se considere que a agravante integre o mesmo grupo econômico 
das rés, não se verifica a ocorrência de abuso da personalidade jurídica

2275032-32.2019.8.26.0000 18/02/2020 formação de grupo econômico  Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
formação de grupo pelo 

mesmo sócio e blindagem 
patrimonial 

utilização de grupo empresarial aliado ao esvaziamento patrimonial da 
executada, demonstra tentativa de blindagem patrimonial do sócio Sérgio 
e da empresa participante do mesmo grupo econônomico, Imagem Brindes 

Promocionais Ltda. Dívidas são contraídas em nome de uma delas e em 
outra se movimenta a atividade empresarial sem honrar as dívidas 

deixadas para trás, fraudando o direito de credores

2240763-64.2019.8.26.0000 19/02/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não não pagamento da dívida

não se pode admitir que uma sociedade empresária que tem ciência de sua 
condenação desde o ano de 2017 não efetue o pagamento de forma 

espontânea, tampouco tenha bens ou quantias em seu nome durante todos 
esses anos. No mínimo, sua personalidade jurídica está se prestando como 

escudo patrimonial.

2259506-25.2019.8.26.0000 19/02/2020 formação de grupo econômico  Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
blindagem de ativos por meio 

de empresa do grupo 
econômico

A lógica não é outra que não o controle indireto, por parte de José 
Efromovich, das ações da Oceanair Linhas Aéreas, como verdadeira 

forma de blindagempatrimonial e tentativa de burlar interesses de 
credores.



2203428-11.2019.8.26.0000 20/02/2020
formação de grupo econômico e sócio 

oculto  
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

inda que outras evidências apontem para uma atuação do agravante como 
sócio oculto da devedora, não restou satisfatoriamente demonstrado que 
de algum modo tenha se beneficiado dos atos invocados para ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica

2005091-42.2020.8.26.0000 20/02/2020 formação de grupo econômico  Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)

A existência de vínculo jurídico entre a recorrente e a devedora, por si só, 
não é suficiente para se autorizar, de plano, que se desconsidere a 

personalidade jurídica da devedora para se atingir patrimônio da central 
sindical ora recorrente.

2024138-02.2020.8.26.0000 21/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2254085-54.2019.8.26.0000 21/02/2020 formação de grupo econômico  Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

Todos os fatos acima expostos: localização das sedes das empresas nos 
mesmos endereços e identidade de sócios controladores, podem até 

caracterizar a existência de grupo societário, mas não implicam 
necessariamente o abuso de personalidade jurídica, configurado pelo 

desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial

2173951-40.2019.8.26.0000 21/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2282443-29.2019.8.26.0000 21/02/2020
sócio oculto e sucessão empresarial 

irregular
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

Não
(mencionado)

blindagem de ativos por meio 
de sucessão empresarial 

irregular

Alteraram apenas o nome social, mas não o nome fantasia, retirando a 
devedora do quadro de sócios. Como a devedora supostamente é 

funcionária da empresa, notoriamente essa retirada é apenas formal. Bem 
caracterizado, portanto, o uso da personalidade jurídica para burlar 

credores

2257012-90.2019.8.26.0000 26/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2230267-73.2019.8.26.0000 28/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2011837-23.2020.8.26.0000 28/02/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2115402-37.2019.8.26.0000 28/02/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

A existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios para 
explorar a mesma atividade e marca (ou seja, um grupo econômico) não 

caracteriza, por si só, abuso de personalidade jurídica na forma do art. 50, 
§ 4º do CC, conforme já visto

2233444-45.2019.8.26.0000 03/03/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo econômico 
familiar, sucessão empresarial 

irregular e blindagem 
patrimonial 

a complexidade das atividades empresariais desenvolvidas pelas 
agravantes, os valores das participações sociais dos sócios menores de 
idade e a celebração de negócios como a aquisição de imóvel do grupo 
empresarial familiar por valor extremamente mais baixo do que o de 

mercado evidenciam, em conjunto, a ocorrência de desvio de finalidade 
para lesar credores, sobretudo em face da ausência de qualquer indicativo 

de que os sócios menores de idade possuíam bens próprios quando da 
constituição das agravantes.

2029917-35.2020.8.26.0000 04/03/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2206651-69.2019.8.26.0000 04/03/2020 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2252042-47.2019.8.26.0000 05/03/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2244940-71.2019.8.26.0000 05/03/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2023930-18.2020.8.26.0000 09/03/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2016342-57.2020.8.26.0000 10/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2281659-52.2019.8.26.0000 17/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2026977-97.2020.8.26.0000 17/03/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2282737-81.2019.8.26.0000 17/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 
não é prova suficiente para o deferimento da medida



2042581-98.2020.8.26.0000 20/03/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Sim

formação de grupo econômico

bem evidenciada a confusão patrimonial estabelecida no art. 50 do Código 
Civil, tendo emvista que tanto a executada como a pessoa jurídica 

agravante possuemo mesmo endereço e, ademais, consoante se extrai dos 
boletos bancários que instruem o agravo, os valores relativos às 

mensalidades devidas à devedora pelos contratantes de seu serviço de 
proteção veicular são depositados na conta bancária da recorrente, 
elemento probatório que revela de forma indiscutível a confusão 

patrimonial, haja vista que a remuneração que integraria o patrimônio da 
executada nele sequer ingressa, porquanto direcionada diretamente à conta 
da agravante, sendo oportuno registrar que ambas as empresas possuem o 

mesmo sócio,

2004548-39.2020.8.26.0000 20/03/2020
encerramento irregular, ausência de bens 

penhoráveis e fraude 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

encerramento irregular e 
fraude constatada em outros 

processos

encerramento das atividades da loja de veículo e existência de outros 
processos em trâmite indicando fraude

2031689-33.2020.8.26.0000 21/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2251017-96.2019.8.26.0000 23/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2032787-53.2020.8.26.0000 23/03/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

sendo certo que a ausência de bens passíveis de penhora em nome da 
sociedade e transferência de bens sem que seja caracterizada a fraude à 

execução, não são causas, por si sós, suficientes para ensejar a 
desconsideração, ainda que se reconheça a configuração de grupo 

econômico, a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial 
não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica

0027404-98.2010.8.26.0576 24/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2120356-29.2019.8.26.0000 25/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2001216-64.2020.8.26.0000 26/03/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

sucessão empresarial irregular 
de maneira reiterada 

revela-se preocupante essa mudança reiterada de pessoas jurídicas, o que 
desponta nítido esvaziamento de patrimônio da sociedade, incorporando-o 

em outra da qual os agravantes são sócios, diminuindo, com isso, a 
possibilidade de responsabilização pelas dívidas

2073632-64.2019.8.26.0000 28/03/2020
encerramento irregular, a ausência de 

bens penhoráveis e dilapidação 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim esvaziamento patrimonial 

não é crível que uma empresa que possuiu, em 2017, um lucro líquido 
expressivo, não possua quaisquer bens ou valores em seu nome, capazes 

de responder pelo débito executado, que em 2018, era de apenas 
R$176.260,17. Portanto, na hipótese em testilha, tem-se que o 

encerramento irregular das atividades da empresa executada leva à 
conclusão de que houve confusão patrimonial entre o patrimônio da 
empresa executada e o de seus sócios, porquanto não procedida à 

liquidação do passivo societário e ausente notícia quanto ao destino de 
seu patrimônio.

2030163-31.2020.8.26.0000 30/03/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2047560-06.2020.8.26.0000 30/03/2020
encerramento irregular, a ausência de 

bens penhoráveis e formação de grupo 
econômico 

Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Verifica-se que houve o encerramento das atividades da agravada, mas 
motivado por crise econômica, fato que não conduz à conclusão imperiosa 
de que há abuso na personalidade jurídica. Como já salientado, malgrado 

a formação de eventual grupo econômico, espera-se que para a 
desconsideração da personalidade jurídica esta questão também seja 

revestida dos requisitos de que trata o caput, c.c. o §4º, do art. 50 do CC, 
o que não se vê no caso em julgamento.

2276567-93.2019.8.26.0000 31/03/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2042786-30.2020.8.26.0000 31/03/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2021446-30.2020.8.26.0000 31/03/2020 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2258467-90.2019.8.26.0000 02/04/2020
encerramento irregular, a ausência de 

bens penhoráveis e sócio que se recusa a 
receber carta de intimação 

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim

encerramento irregular, a 
ausência de bens penhoráveis 
e sócio que se recusa a receber 

carta de intimação 

fortes indícios de encerramento irregular das atividades da sociedade 
empresária, bem como o nítido propósito de fraudar o executivo e se furtar 

das obrigações assumidas pela empresa



2286947-78.2019.8.26.0000 03/04/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não encerramento irregular

Então, a citação dos sócios para responder ao pedido de desconsideração 
da personalidade jurídica para analisar a eventual necessidade de se 
atingir o patrimônio dos sócios com o objetivo de quitar a dívida em 

questão é medida que se impõe, pois se verificou, para fins de início do 
procedimento, o desvio de finalidade da empresa, com o seu encerramento 

sem a quitação dos respectivos débitos.

2203667-15.2019.8.26.0000 06/04/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2230679-04.2019.8.26.0000 06/04/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2025362-72.2020.8.26.0000 06/04/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo econômico 
familiarformação de grupo 

econômico familiar e 
blindagem patrimonial 

esulta em situação que extrapola a da mera fraude à execução ou da fraude 
contra credores com destinação de recursos financeiros em proveito 

familiar e em detrimento de credores, caracterizando dolosa confusão 
patrimonial (vinculação patrimonial do executado e empresarial única no 

âmbito familiar) e doloso desvio de finalidade (proteção patrimonial 
pessoal via pessoa jurídica), do que satisfeitos os requisitos do CC, art. 

50, inclusive pela alteração dada na Lei nº 13.874, de 20.09.2019, 
conduzindo à confirmação da desconsideração inversa da personalidade 

jurídica da agravante

2028641-66.2020.8.26.0000 06/04/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo econômico 
familiar formação de grupo 

econômico familiar e 
blindagem patrimonial 

esulta em situação que extrapola a da mera fraude à execução ou da fraude 
contra credores com destinação de recursos financeiros em proveito 

familiar e em detrimento de credores, caracterizando dolosa confusão 
patrimonial (vinculação patrimonial do executado e empresarial única no 

âmbito familiar) e doloso desvio de finalidade (proteção patrimonial 
pessoal via pessoa jurídica), do que satisfeitos os requisitos do CC, art. 

50, inclusive pela alteração dada na Lei nº 13.874, de 20.09.2019, 
conduzindo à confirmação da desconsideração inversa da personalidade 

jurídica da agravante

2018092-94.2020.8.26.0000 06/04/2020 fraude Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim
fraude da empresa por meio de 

pirâmide financeira

a prática de ilícito em larga escala pelas pessoas jurídicas, consistente em 
esquema fraudulento destinado à captação de recursos no mercado 

mobiliário, também conhecido como "pirâmide financeira". Tal fato é 
suficiente para caracterizar o abuso de personalidade jurídica, na 

modalidade desvio de finalidade (CC, art. 50, § 1º, parte final), que 
justifica sua desconsideração para atingimento da esfera patrimonial dos 

sócios.

2159201-33.2019.8.26.0000 08/04/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2030227-41.2020.8.26.0000 09/04/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2212845-85.2019.8.26.0000 17/04/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2152461-59.2019.8.26.0000 17/04/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

1059412-69.2019.8.26.0100 20/04/2020 substituição dos sócios Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
No caso, a substituição dos sócios não evidencia que tenham eles efetuado 

desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2042444-19.2020.8.26.0000 22/04/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2185276-12.2019.8.26.0000 22/04/2020
encerramento irregular, a ausência de 

bens penhoráveis, sucessão empresarial 
irregular e blindagem patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
sucessão empresarial irregular 

e blindagem patrimonial 

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, restaram infrutíferas todas as 
tentativas de busca de bens e ativos financeiros em nome da devedora, não 

se tendo providenciado o encerramento regular da empresa, sem se dar 
qualquer notícia do paradeiro dos seus bens aos credores.Iniciada a fase 
de cumprimento de sentença, restaram infrutíferas todas as tentativas de 
busca de bens e ativos financeiros em nome da devedora, não se tendo 
providenciado o encerramento regular da empresa, sem se dar qualquer 
notícia do paradeiro dos seus bens aos credores. Ademais, importante 

observar que após a dissolução da empresa, o sócio Davi Piccolo abriu a 
empresa D7 Gestão Empresarial EIRELI para explorar o mesmo ramo 

comercial, o que mais ainda evidencia o intuito de frustrar o pagamento de 
credores.

2160444-12.2019.8.26.0000 23/04/2020 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2274325-64.2019.8.26.0000 24/04/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2002072-28.2020.8.26.0000 27/04/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2199533-42.2019.8.26.0000 29/04/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2009770-85.2020.8.26.0000 29/04/2020
encerramento irregular e sucessão 

empresarial irregular
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

Não
(mencionado)

sucessão empresarial irregular 
e blindagem patrimonial 

Isto porque, houve a criação de nova sociedade para a continuação da 
atividade antes prestada pela empresa dissolvida. Como exposto, nos 
fracos argumentos dos agravantes, sequer constou justificativa para a 

necessidade da criação de nova sociedade para atuação no mesmo ramo de 
atividade, utilizando-se, ainda, o mesmo nome fantasia (Vectra), do que se 
conclui, de maneira inafastável, que tal se deu como estratégia para evitar 
o cumprimento das obrigações anteriormente assumidas pela sociedade 

anterior

2218751-56.2019.8.26.0000 30/04/2020
encerramento irregular e sucessão 

empresarial irregular
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2029945-03.2020.8.26.0000 05/05/2020
encerramento irregular e sucessão 

empresarial irregular
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2028727-37.2020.8.26.0000 05/05/2020
ausência de bens penhoráveis e cessão das 

quotas de terceira sociedade
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 
pedido do credor. Afastada a responsabilidade patrimonial do sócio, o fato 

de ter
cedido quotas de terceira sociedade, estranha a este feito, não caracteriza 

fraude à execução (art. 792, inciso IV, do CPC/15).

2039765-46.2020.8.26.0000 05/05/2020
encerramento irregular, sucessão 

empresarial irregular e fraude 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Em outras palavras, o fato de a empresa executada ter sido condenada em 
outras ações em que se discutia fraude à licitação, superfaturamento e 

prejuízo ao erário não autorizam, por si sós, a desconsideração da 
personalidade jurídica nestes autos. A discussão na ação monitória 

original não guarda liame causal com aqueles outros acontecimentos.

2248251-70.2019.8.26.0000 10/05/2020
ausência de bens penhoráveis e cessão das 

quotas de terceira sociedade
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2061004-09.2020.8.26.0000 11/05/2020
ausência de bens penhoráveis e não 

integralização do capital social 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Logo, em que pese a ausência de provas da existência de confusão 
patrimonial ou desvio de finalidade da pessoa jurídica devedora, 

requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, 
nos termos do art. 50, do Código Civil, conclui-se que os sócios devem 

responder solidariamente pelo débito executado, respeitado a limite de R$ 
400.000,00, em conformidade com o art. 1.052 do referido diploma.

2046024-57.2020.8.26.0000 11/05/2020 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Nessa linha, o fato da empresa ter encerrado suas atividades de forma 

irregular não é, por si só, indicativo de que tenha havido fraude ou má-fé 
na condução de seus negócios.

2056800-19.2020.8.26.0000 11/05/2020
alteração do contrato social e ausência de 

bens penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Alteração do contrato social 

Assim, diante da demonstração de fundados indícios da existência de 
conduta caracterizadora de violação ao art. 50 do Código Civil, na forma 

do art. 134, § 4º, do CPC, o provimento do recurso é de rigor, para 
determinar o seguimento do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, nos termos do art. 133 a 137, do CPC

2272865-42.2019.8.26.0000 12/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2234893-38.2019.8.26.0000 12/05/2020
administração de empresa condenada por 
fraude e formação de grupo econômico 

Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

Não consta, nos autos, qualquer outro elemento a demonstrar que Gennaro 
Mondelli Filho tenha efetivamente atuado como administrador da 

sociedade falida no período das fraudes apuradas pela administradora 
judicial (2005 a 2011). Quanto às demais pessoas físicas que compõem o 

agravante, não consta, em lugar algum dos autos, que tenham atuado 
como administradores da falida. Para tanto, ainda que se admita que tal 

relação poderia caracterizar, em tese, grupo econômico de fato, 
imprescindível examinar o preenchimento dos requisitos do caput do art. 

50, do CC, conforme expressamente previsto, atualmente, no § 4°, já 
referido

2079255-75.2020.8.26.0000 12/05/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Como salientado, malgrado a formação de eventual grupo econômico, 
espera-se que para a desconsideração da personalidade jurídica esta 

questão também estivesse revestida dos requisitos de que trata o caput, do 
art. 50, c.c. o §4º, do CC, o que não se vê no caso 

2235475-38.2019.8.26.0000 16/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2176139-06.2019.8.26.0000 17/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2223899-48.2019.8.26.0000 18/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2022082-93.2020.8.26.0000 19/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2215362-63.2019.8.26.0000 26/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2020185-30.2020.8.26.0000 26/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2092055-38.2020.8.26.0000 29/05/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2081445-11.2020.8.26.0000 29/05/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não

Ademais, o desvio de 
finalidade também 
não foi provado e, 

ainda nos termos da 
lei, (art. 50, § 5º, do 
CC), não constitui 

desvio de finalidade a 
mera expansão ou a 

alteração da 
finalidade original da 
atividade econômica 
específica da pessoa 

jurídica, 
evidentemente se 
houver alteração 

societária registrada 
nesse sentido, já que a 

atuação em 
desconformidade com 

os atos registrados 
certamente acarretará 

desvio

Seguindo a lógica do legislador, mesmo se houver a configuração 
inequívoca de grupo econômico empresarial, tal circunstância não admite, 

por si só, a presunção de que haja alguma ilicitude, de modo que a 
desconsideração da personalidade jurídica apenas em razão de haver 

grupo econômico não pode ser deferida

2075104-66.2020.8.26.0000 29/05/2020 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2070556-95.2020.8.26.0000 04/06/2020 retirada do sócio e ocultação de bens Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

Não há absolutamente nada que prove ter ocorrido algumdessas 
disfunções. A prova do abuso e consequentemente do desvio é de 

quemalega (o credor da sociedade) e não há nos autos (e o despacho não 
faz referência) elementos que permitam identificar mudança de objetivo, 

sendo que não foi produzida prova de que os bens da sociedade passaram 
para os sócios ou que eles apropriaram de receitas para enriquecimento 
pessoal (confusão patrimonial). Em virtude da impossibilidade de ser 

admitida a desconsideração por eventual ocultação de veículos (razão de 
decidir do despacho agravado) não teria sentido arrestar para penhorar 

créditos daquele que não é mais sócio da devedora há cinco anos

1012997-48.2017.8.26.0019 04/06/2020
funcionamento irregular  e blindagem 

patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ

Sim
(presumido)

Sim
(presumido)

Sim

após encerramento formal, 
sócios continuaram a 

funcionar irregularmente para 
blindar o patrimônio da 

empresa 

Sim

Encerramento formal da sociedade empresária, que continuou a exercer 
irregularmente as atividades empresariais por meio de seus sócios e sem 

endereço certo. Abuso de personalidade jurídica configurado, seja na 
modalidade desvio de finalidade, seja na modalidade confusão 

patrimonial. Desconsideração mantida, estendendo-se as obrigações aos 
sócios.

2024111-19.2020.8.26.0000 05/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2050725-61.2020.8.26.0000 05/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2045741-34.2020.8.26.0000 05/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2067110-84.2020.8.26.0000 09/06/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

A confusão patrimonial a que alude o art. 50 do
Código Civil deve ser apurada a partir do patrimônio da pessoa dos 
sócios, emface dos quais deve ser comprovada conduta específica de 

desvio patrimonial
da pessoa jurídica, agindo mediante abuso de direito ou fraude de maneira 

a
dilapidar ou desviar recursos em prejuízo de credores. Todavia, isso não

restou efetivamente demonstrado na espécie

2071538-12.2020.8.26.0000 10/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2082473-14.2020.8.26.0000, 11/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2276930-80.2019.8.26.0000 15/06/2020
ausência de bens penhoráveis  e 

blindagem patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não blindagem patrimonial 

Ocorre, no entanto, que a credora, após a faltade localização de ativos da 
devedora, afirma ter realizadoinvestigações internas e constatado a 

existência de duas empresas com o mesmo nome, uma que permaneceu 
com essa denominação ecom as dívidas e outra, administrada por pessoa 

interposta pelo autor e também devedora aqui, que permaneceu com a 
parte boa.

2276449-20.2019.8.26.0000/50000 16/06/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Com efeito, o § 4º do art. 50 do Cód. Civil expressamente estabelece que 
“a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de 

que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade 
jurídica”, o que, como dito, não se deu. Lembre-se, ademais, que para 

eventual insuficiência de bens, isto é, insolvência, há procedimento 
específico a ser requerido pelo interessado.

2090507-75.2020.8.26.0000 16/06/2020
formação de grupo econômico  e 

blindagem patrimonail 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim

formação de grupo econômico 
familiar e blindagem 

patrimonial 

Esse cenário, no qual restou efetivamente comprovada a confusão 
patrimonial entre as duas pessoas jurídicas, aliado ao fato de que possuem 
identidade de endereços e objeto social, além de possuírem como sócios 

membros da mesma família, foi suficiente para a desconsideração de 
personalidade jurídica da executada.

2040742-38.2020.8.26.0000 17/06/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2045161-04.2020.8.26.0000 17/06/2020
ausência de bens penhoráveis e sucessão 

irregular
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

sucessão irregular com 
identidade de sócios, de 

endereço e de objeto social

Não se pode falar em mera sucessão empresarial (o que seria, de fato, 
insuficiente para a desconsideração prevista no já citado artigo 50), mas 
em verdadeiro desvio de finalidade e confusão patrimonial, notadamente 
pelo fato de a agravante ter iniciado suas atividades no local seis meses 

antes do encerramento da empresa executada

2041918-52.2020.8.26.0000/50000 18/06/2020
ausência de bens penhoráveis e sócio 

oculto
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Salienta-se que a prova emprestada anexada ao incidente (fls. 66/76) 
descreve apenas como se deu a formação da sociedade, sendo certo que a 

participação de um terceiro sócio oculto, ainda pudesse ter praticado 
condutas lesivas, foram estas em prejuízo dos sócios ostensivos.

2055885-67.2020.8.26.0000 18/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2092934-79.2019.8.26.0000 19/06/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
O simples fato de as empresas agravadas pertencerem ao mesmo grupo 
econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade 

jurídica, conforme preceitua o § 4º do art. 50 do Código Civil

2026135-20.2020.8.26.0000 19/06/2020
encerramento irregular e transferência de 

ativos sem contraprestação
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim encerramento irregular

Prova documental de que, apesar de os sócios afirmarem o 
encerramento/paralisação das atividades, a pessoa jurídica mantém uma 

conta-corrente bancária pela qual transitaram ativos financeiros em meses 
sucessivos do ano de 2019, sacados imediatamente através da emissão de 

cheques avulsos - Evidência de que a pessoa jurídica está sendo usada 
para fins escusos ou que necessitam de esclarecimento - Ativos não muito 
expressivos, mas que são a prova do desvio de finalidade ou da confusão 

patrimonial

2006960-40.2020.8.26.0000 19/06/2020
formação de grupo econômico  e 

blindagem patrimonail 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo (com 
identidade de sócios e 
endereço) e blindagem 

patrimonial 

Diante de tal prova, é de se reconhecer que estão presentes os requisitos 
para o deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade 

jurídica dos devedores TBC Gestão de Marcas Ltda e Patrizia Berta 
Cohen, com a inclusão da agravante Yo! Gestão de Franquia Ltda, no 

polo passivo da ação de execução, pela existência de confusão patrimonial 
e desvio de finalidade, exigido pelo art. 50, do CC, pois são pertencentes 
ao mesmo grupo econômico, com domicílio no mesmo endereço e com 

sócios em comum.

2018661-95.2020.8.26.0000 25/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2085816-18.2020.8.26.0000 25/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2088580-74.2020.8.26.0000 26/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2069590-35.2020.8.26.0000 26/06/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

0006214-33.2018.8.26.0048 26/06/2020 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Não pagamento da dívida por 

10 anos

Execução que já se arrasta por 10 anos, sem que as entidades credoras 
tenham localizado bens ou valores da devedora para serem constritos 

Empresas requeridas que contestaram o feito, não impugnaram o débito 
exequendo ou a condição de sócia proprietária da executada Sérios 

indícios no sentido de que esteja ocorrendo desvio de finalidade e/ou 
confusão patrimonial

2087118-82.2020.8.26.0000 28/06/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Assim, ainda que a executada e a agravada PEPASA atuem em conjunto, 
por força do contrato de subarrendamento (fls. 82/86) tal fato não é 
suficiente para a desconsideração da personalidade pleiteada. E, na 

hipótese em tela, não há mesmo prova da utilização da pessoa jurídica 
com o propósito de lesar credores ou para praticar atos ilícitos de 

qualquer natureza

2128576-79.2020.8.26.0000 29/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2081528-27.2020.8.26.0000 29/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2126579-61.2020.8.26.0000 30/06/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2107951-24.2020.8.26.0000 30/06/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2102673-42.2020.8.26.0000 30/06/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2037952-81.2020.8.26.0000 30/06/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não formação de grupo econômico 
Especificamente em relação à empresa executada e aquela citada no item 

I, verifica-se que ambas têm como sócio em comum Allisson da Silva 
Queiroz. Também constata-se a identidade do objeto social, assim como 

2075630-33.2020.8.26.0000 01/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2109179-34.2020.8.26.0000 01/07/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2098204-50.2020.8.26.0000 01/07/2020
formação de grupo econômico e 

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo (com 
identidade de sócios, endereço 

e finalidade) e blindagem 

Isso porque teríamos empresas integrantes do mesmo grupo econômico, 
destinadas à execução de atividades afins que, ainda que diferentes entre 

si, se relacionem a um mesmo ramo de atividade, fazendo com que o 

2251794-81.2019.8.26.0000 02/07/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

malgrado o vínculo familiar entre os sócios pessoas físicas e a 
complementariedade dos objetos sociais das pessoas jurídicas, inexiste 

prova efetiva da ocultação fraudulenta de bens. Insuficiente a mera 
coincidência de endereços empresariais ou eventual inatividade

2264844-77.2019.8.26.0000 02/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2243483-04.2019.8.26.0000 06/07/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

para a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister, além da 
demonstração da insolvência, a caracterização do abuso de personalidade 

jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos,

2079428-02.2020.8.26.0000 08/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2117200-96.2020.8.26.0000 09/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2045645-19.2020.8.26.0000 13/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2108516-85.2020.8.26.0000 13/07/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida



2112271-20.2020.8.26.0000 16/07/2020
ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico  e blindagem 
patrimonail 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Sim

(presumido)
Sim

formação de grupo familiar, 
sócio oculto e blindagem 

patrimonial 

Com efeito, a farta documentação que acompanhou o pedido de 
desconsideraçãoda personalidade jurídica deixa clara a intenção dos 

agravantes de ocultar bens e lesar credores, em benefício próprio ou dos 
entes de sua família, o que permite reconhecer a existência de 

grupoeconômico familiar e, por conseguinte, admite a adoção da medida 
deferida

1022098-31.2014.8.26.0564 16/07/2020
formação de grupo econômico  e 

blindagem patrimonail 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo, sucessão 
de empresas e  blindagem 

patrimonial 

demonstrado o uso abusivo de entes societários com a finalidade precípua 
de blindar o patrimônio da “Família Bertin”, e, ainda, demonstrada a 

existência de confusão patrimonial, diante do grupo econômico formado, 
não há como se acolher a pretensão recursal

2141918-60.2020.8.26.0000 20/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2110649-03.2020.8.26.0000 20/07/2020
formação de grupo econômico e 

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo (com 
identidade de sócios e de 
finalidade) e blindagem 

patrimonial 

o Sr. Eduardo é marido da sócia majoritária da empresa coagravante 
PREMIER, que tem o mesmo objeto social das empresas anteriores, e foi 
criada logo na sequência, o que denota a nítida finalidade de servir como 

instrumento para a fraude e receptora de bens das empresas devedoras

2136294-30.2020.8.26.0000 21/07/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2105857-06.2020.8.26.0000 21/07/2020
encerramento irregular, a ausência de 

bens penhoráveis e sucessão empresarial 
irregular 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim sucessão empresarial irregular 

Desta forma, não há dúvidas de que houve uma sucessão empresarial na 
hipótese e que o encerramento irregular de Escola de Educação Infantil 

Manasses Baby Ltda., com o completo esvaziamento de seu patrimônio, 
se deu com o fim de prejudicar credores, caracterizado o abuso de sua 
personalidade jurídica. É de rigor, portanto, a manutenção de Colégio 

Manasses Ltda-ME no polo passivo da execução.

2112244-37.2020.8.26.0000 23/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2110441-19.2020.8.26.0000 23/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2137176-89.2020.8.26.0000 24/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2130159-02.2020.8.26.0000 24/07/2020
 ausência de bens penhoráveis,  sucessão 

empresarial irregular  e blindagem 
patrimonial  

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
sucessão empresarial irregular 

e blindagem patrimonial 

Os elementos de prova carreados aos autos revelam que o sócio Flávio 
teria criado nova empresa para frustrar o cumprimento de suas obrigações. 
Ea falta de movimentação financeira da executada indica para o possível 

desvio de patrimônio para as pessoas físicas de seus sócios. O que 
somente a juntada de cópias das declarações de imposto de renda, da 

executada, do sócio e da empresa Imperium, em um período anterior a 
saída de Flávio, até pelo menos um ano, após a constituição da Imperium, 

poderia desmentir

2130034-34.2020.8.26.0000 24/07/2020
 ausência de bens penhoráveis,  sucessão 

empresarial irregular  e blindagem 
patrimonial  

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
sucessão empresarial irregular 

e blindagem patrimonial 

Os elementos de prova carreados aos autos revelam que o sócio Flávio 
teria criado nova empresa para frustrar o cumprimento de suas obrigações. 
Ea falta de movimentação financeira da executada indica para o possível 

desvio de patrimônio para as pessoas físicas de seus sócios. O que 
somente a juntada de cópias das declarações de imposto de renda, da 

executada, do sócio e da empresa Imperium, em um período anterior a 
saída de Flávio, até pelo menos um ano, após a constituição da Imperium, 

poderia desmentir

2111359-23.2020.8.26.0000 24/07/2020
 ausência de bens penhoráveis,  formação 

de grupo econômico e fraude 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim blindagem patrimonial 

demonstrado o esvaziamento patrimonial da devedora principal em razão 
do desvio de recebíveis de cartão de crédito, oferecidos em garantia do 
contrato exequendo, bem como a relação de parentesco dos sócios das 
referidas empresas, justificou-se a desconsideração da personalidade 

jurídica, devendo a r. decisão recorrida ser confirmada por seus próprios 
fundamentos

2113838-86.2020.8.26.0000 24/07/2020
 ausência de bens penhoráveis,  formação 

de grupo econômico e fraude 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim blindagem patrimonial 

demonstrado o esvaziamento patrimonial da devedora principal em razão 
do desvio de recebíveis de cartão de crédito, oferecidos em garantia do 
contrato exequendo, bem como a relação de parentesco dos sócios das 
referidas empresas, justificou-se a desconsideração da personalidade 

jurídica, devendo a r. decisão recorrida ser confirmada por seus próprios 
fundamentos

2041675-11.2020.8.26.0000 27/07/2020
 ausência de bens penhoráveis e   
formação de grupo econômico 

Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Assim, ainda que não se tenha obtido sucesso na pesquisa de bens em 
nome da devedora, o que se tem por certo, na linha do esposado na r. 
decisão vergastada, é que a insuficiência patrimonial, por si só, não é 

razão suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica

2160973-94.2020.8.26.0000 27/07/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

1001899-65.2018.8.26.0008 29/07/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida



2163654-37.2020.8.26.0000 30/07/2020 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
o encerramento irregular da empresa e sua inadimplência, por si sós, não 
seriam suficientes para a desconstituição de sua personalidade jurídica.

2129618-37.2018.8.26.0000 30/07/2020
 ausência de bens penhoráveis e   
formação de grupo econômico 

Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

A mera existência de outra empresa com sede no mesmo endereço da 
executada Pluma e com o mesmo objeto social, ou a simples alegação de 
insolvência, não são motivos suficientes para a caracterização de grupo 
econômico que a autorize a desconsideração de personalidade jurídica, 

pois não comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial de 
que trata o art. 50 e seus parágrafos, incluídos pela Lei nº 13.874, de 

2019.

2167076-20.2020.8.26.0000 30/07/2020 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2131516-51.2019.8.26.0000 30/07/2020
formação de grupo econômico, sócio 

oculto e esvaziamento patrimonial
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo econômico 
e sócio oculto

manutenção da decisão proferida às fls. 713/716 do feito originário, que 
reconheceu a formação de grupo econômico entre as empresas 

demandadas, a figuração de SÉRGIO SILVA BEZERRA DE MENEZES 
como sócio oculto da empresa PREMIER FOODS LTDA., bem como 

desconsiderou a personalidade das pessoas jurídicas para incluir os seus 
sócios no polo passivo da execução ajuizada pelo agravado.

2132269-08.2019.8.26.0000 30/07/2020
formação de grupo econômico, sócio 

oculto e esvaziamento patrimonial
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo econômico 
e sócio oculto

manutenção da decisão proferida às fls. 713/716 do feito originário, que 
reconheceu a formação de grupo econômico entre as empresas 

demandadas, a figuração de SÉRGIO SILVA BEZERRA DE MENEZES 
como sócio oculto da empresa PREMIER FOODS LTDA., bem como 

desconsiderou a personalidade das pessoas jurídicas para incluir os seus 
sócios no polo passivo da execução ajuizada pelo agravado.

2099036-83.2020.8.26.0000 02/08/2020
 ausência de bens penhoráveis e   
formação de grupo econômico 

Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

No entanto, ainda que sejam as empresas sócias e a incorporadora do 
mesmo grupo econômico, tal circunstância não autoriza, por si só, a 

desconsideração da personalidade jurídica, nos termos em que dispõe o § 
4º do art. 50 do CC. Tampouco a falta de patrimônio passível de 

expropriação se afigura suficiente para a desconsideração da 
personalidade jurídica, haja vista a necessidade de demonstrar a existência 

de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2143481-89.2020.8.26.0000 03/08/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2165629-94.2020.8.26.0000 03/08/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2154566-72.2020.8.26.0000 03/08/2020 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
o encerramento irregular da empresa e sua inadimplência, por si sós, não 
seriam suficientes para a desconstituição de sua personalidade jurídica.

2201752-28.2019.8.26.0000 05/08/2020
 ausência de bens penhoráveis,   formação 

de grupo econômico e sócio oculto  
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

As operações societárias narradas e demais elementos trazidos pelo 
agravante no presente recurso tais como a circunstância de o endereço 

comumde algumas das empresas indicadas consistir em imóvel de 
propriedade dos pais de Bruno e de ter havido a transferência de bem de 
sua propriedade e de seus irmãos a uma dessas empresas , em primeira 
análise, não revelam desvio da finalidade ou confusão patrimonial com 

participação da empresa devedora

2150508-26.2020.8.26.0000 05/08/2020
formação de grupo econômico e  

blindagem patrimonial
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo familiar e 
blindagem patrimonial 

que demonstram elementos de vinculação familiar e empresarial única em 
relação à recorrente e a empresa executada, a caracterizar evidente 

confusão patrimonial e desvio de finalidade, circunstâncias que conduzem 
ao cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da 

executada, cominclusão da agravante no polo passivo da execução 
judicial, nos termos do art. 50 do Código Civil

2150545-53.2020.8.26.0000 05/08/2020
formação de grupo econômico e  

blindagem patrimonial
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo familiar e 
blindagem patrimonial 

que demonstram elementos de vinculação familiar e empresarial única em 
relação à recorrente e a empresa executada, a caracterizar evidente 

confusão patrimonial e desvio de finalidade, circunstâncias que conduzem 
ao cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da 

executada, cominclusão da agravante no polo passivo da execução 
judicial, nos termos do art. 50 do Código Civil

2160923-68.2020.8.26.0000 10/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2120629-71.2020.8.26.0000 10/08/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)

o simples fato das empresas Riguetti Plásticos Ltda. EPP e Rodolfo Peitl 
Riguetti EPP pertencerem a pessoas do mesmo grupo familiar, ou mesmo 
a eventual insuficiência patrimonial da devedora, não autoriza a aplicação 

do instituto da “Doctrine of Disregard of Legal Entity”, devendo 
comprovar-se os requisitos do art. 50 do Código Civil, para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica



2043821-25.2020.8.26.0000 10/08/2020
sucessão empresarial irregular,  

redistribuição do capital e retirada do 
sócio 

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim
sucessão empresarial 

irregular,  redistribuição do 
capital e retirada do sócio 

É nítido o desvio de finalidade pela prática de atos fraudulentos, pois a 
redistribuição do capital e a retirada da sociedade somente ocorreu no ano 

de 2016 e após a morte do sócio Andre Moussa Tawil

2257315-07.2019.8.26.0000 11/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2047003-19.2020.8.26.0000 11/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2271244-10.2019.8.26.0000 12/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2123417-58.2020.8.26.0000 13/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2190037-52.2020.8.26.0000 13/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2008078-51.2020.8.26.0000 13/08/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2122496-02.2020.8.26.0000 17/08/2020
encerramento irregular, ausência de bens 
penhoráveis e esvaziamento patrimonial 

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim
encerramento irregular, 

ausência de bens penhoráveis 
e esvaziamento patrimonial 

Há indícios seguros de abuso no uso ilegítimo da personalidade jurídica 
para fraudar o cumprimento das obrigações o que caracteriza a hipótese 

de desvio de finalidade. Tal circunstância aliada ao fato de não terem sido 
localizados bens passíveis de penhora, mais o fechamento da empresa, ao 
menos em princípio, dissolução irregular da pessoa jurídica com o desvio 

do patrimônio que presumivelmente lhe restava, são situações que 
permitem que os efeitos da obrigação sejam estendidos aos bens dos 

sócios da empresa devedora

2154491-33.2020.8.26.0000 17/08/2020 sucessão empresarial irregular Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
sucessão empresarial 

irregular,

mostram-se presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da 
personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, já que 

comprovado o abuso na sucessão

2131591-56.2020.8.26.0000 18/08/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2048938-94.2020.8.26.0000 18/08/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Em conformidade com o r. entendimento do juízo de primeiro grau, ainda 
que se possa considerar que as empresas eventualmente façam parte do 

mesmo grupo econômico, o certo é que tal circunstância não gera, 
necessariamente, responsabilidade solidária

2268582-73.2019.8.26.0000 19/08/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2130038-71.2020.8.26.0000 19/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2137704-26.2020.8.26.0000 19/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2042469-32.2020.8.26.0000 19/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2149365-02.2020.8.26.0000 19/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2056043-25.2020.8.26.0000 24/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2049993-80.2020.8.26.0000 24/08/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Em conformidade com o r. entendimento do juízo de primeiro grau, ainda 
que se possa considerar que as empresas eventualmente façam parte do 

mesmo grupo econômico, o certo é que tal circunstância não gera, 
necessariamente, responsabilidade solidária.

2285095-19.2019.8.26.0000 25/08/2020
formação de grupo econômico, fraude, 

blindagem patrimonial e transferência de 
ativos sem contraprestação

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
Sim

Sim

formação de grupo 
econômico, fraude, desvio 

patrimonial e transferência de 
ativos sem contraprestação

sível admitir que a situação se mostra excepcional, por conta do que se 
pode chamar de prática reiterada de atos de confusão patrimonial ou 

desvio de finalidade, implicando na impossibilidade de se apurar, por 
culpa da agravante, o montante desviado, de forma a permitir separar os 

respectivos patrimônios ou delimitar o benefício experimentado

2010235-94.2020.8.26.0000 25/08/2020

ausência de bens penhoráveis e oneração 
excessiva da empresa

promovidas pelos seus sócios por má 
administração

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim

inadimplência da empresa e 
oneração excessiva da 

empresa
promovidas pelos seus sócios 

por má administração

estam evidenciados os atos ensejadores da aplicação da desconsideração 
da personalidade jurídica, diante da ausência de bens da devedora que 

possa garantir a efetividade de eventual execução, decorrente da oneração 
excessiva da empresa promovidas pelos seus sócios por má administração 
e conduta abusiva a gerar riscos de esvaziamento financeiro da sociedade



2179367-52.2020.8.26.0000 25/08/2020
ausência de bens penhoráveis, sócio 
oculto e esvaziamento patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim
sócio oculto e esvaziamento 

patrimonial

há elementos demonstrando entrelaçamento de vínculos familiares, 
controle e administração, e interligação entre o executado José Sabatini e 

a empresa agravante e a “Exact Power”, do que resultam satisfeitos os 
requisitos do CC, art. 50, inclusive pela alteração dada na Lei nº 13.874, 
de 20.09.2019 a caracterizar confusão patrimonial e desvio de finalidade

2180303-77.2020.8.26.0000 25/08/2020
ausência de bens penhoráveis, sócio 
oculto e esvaziamento patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim
sócio oculto e esvaziamento 

patrimonial

há elementos demonstrando entrelaçamento de vínculos familiares, 
controle e administração, e interligação entre o executado José Sabatini e 

a empresa agravante e a “Exact Power”, do que resultam satisfeitos os 
requisitos do CC, art. 50, inclusive pela alteração dada na Lei nº 13.874, 
de 20.09.2019 a caracterizar confusão patrimonial e desvio de finalidade

2123439-19.2020.8.26.0000 26/08/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

1003025-34.2018.8.26.0176 26/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2040784-87.2020.8.26.0000 26/08/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim ausência de bens penhoráveis

evidenciada não apenas a insolvência do agravado, mas também o uso 
abusivo da personalidade jurídica da empresa da qual é sócio 
administrador, mediante confusão patrimonial, pertinente a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, com atingimento dos 
bens da empresa PCI Informática Ltda. para satisfação do crédito 

reclamado pela agravante, observado, contudo, o limite da sua 
participação social (40% das quotas sociais).

2115883-63.2020.8.26.0000 27/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2132940-94.2020.8.26.0000 27/08/2020
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Conforme orientação jurisprudencial pátria, o fato de resultarem negativas 
as respostas às pesquisas de numerários e de bens não significa, por si só, 
que há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Demais disso, nada 
impede que a pessoa jurídica possa ser sócia de outra empresa. Portanto, 
na hipótese em questão, vê-se que não estão presentes os requisitos legais 

previstos no art. 50 do Código Civil, motivo pelo qual não deve ser 
deferido o processamento do incidente.

2142688-53.2020.8.26.0000 27/08/2020 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

não bastam ao atingimento do pleito como deduzido, como bem destacado 
pelo Juízo, simples alegações de eventual encerramento das atividades 

econômicas por parte da empresa demandada, tampouco o fato de que se 
tenha presente a figura de desacordo comercial entre as empresas 

demandadas, isto porque tal circunstância, por si só não implica na 
presença de fraude, de ilícito contratual

2227658-20.2019.8.26.0000 31/08/2020
ausência de bens penhoráveis, formação 
de grupo econômico, fraude e blindagem 

patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim Sim

fraude e blindagem 
patrimonial 

há de fato evidência de que ocorreu a confusão patrimonial e o desvio de 
finalidade, com prova da manipulação e da intenção dos fraudadores em 

dificultar o pagamento da dívida, mostrando-se, portanto, viável o 
reconhecimento da responsabilidade dos agravantes.

2162266-02.2020.8.26.0000 31/08/2020
ausência de bens penhoráveis e sucessão 

empresarial irregular
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não sucessão empresarial irregular

Verificou ainda que as atividades empresariais vêm sendo 
operacionalizadas pela segunda. Tais fatores são suficientes a demonstrar 
que há provas da sucessão fraudulenta entre estas pessoas jurídicas, com o 

intuito de manter a atividade no mercado, valendo-se da clientela já 
consolidada pela empresa sucedida

2136275-24.2020.8.26.0000 31/08/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

Empresa contraiu obrigações 
mesmo sabendo que não não 

prosseguiria
com suas atividades 

operacionais

Contradição das negociações realizadas pela empresa executada que, 
mesmo ciente do encerramento eminente das suas atividades, transacionou 

com a exequente, convencionando pagamentos à prazo, deixando de 
honrar com suas obrigações. Atuação que evidencia a confusão 

patrimonial entre a empresa e seus sócios e, consequentemente, abuso da 
personalidade jurídica

2171586-76.2020.8.26.0000 01/09/2020
funcionamento irregular  e blindagem 

patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim

funcionamento irregular  e 
blindagem patrimonial 

A propósito, considerando as diversas diligências sem êxito realizadas 
pelas exequentes nos autos principais visando localizar patrimônio para 

solver o débito, bem como a inatividade da executada, é possível concluir 
que esta destina toda a sua renda ao sócio, configurando infração também 

ao inciso I do mesmo dispositivo”

2225874-08.2019.8.26.0000 02/09/2020
ausência de bens penhoráveis, formação 
de grupo econômico, fraude e blindagem 

patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim Sim

fraude e blindagem 
patrimonial 

há de fato evidência de que ocorreu a confusão patrimonial e o desvio de 
finalidade, com prova da manipulação e da intenção dos fraudadores em 

dificultar o pagamento da dívida, mostrando-se, portanto, viável o 
reconhecimento da responsabilidade dos agravantes.

2271277-97.2019.8.26.0000 02/09/2020
ausência de bens penhoráveis e  formação 

de grupo econômico
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

faz-se necessário demonstrar que, concomitantemente ao esvaziamento do 
patrimônio da pessoa jurídica, houve eventual acréscimo ao patrimônio 
dos sócios. Ou seja, deve haver indícios de que a sociedade visa de fato 

fraudar os credores, o que não restou comprovado por ora



2034398-41.2020.8.26.0000 03/09/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Sendo assim, no caso, diante de tudo o que se viu, não restou demonstrado 
o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração 

da personalidade jurídica (art. 50, CC),

2178553-40.2020.8.26.0000 04/09/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

1043870-79.2017.8.26.0100 04/09/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

os elementos constantes dos autos até o momento não convencem de que a 
apelante Elle Lui seja integrante do Grupo Ferretti, nem do abuso da 

personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão 
patrimonial com o intuito de prejudicar a exequente

2105283-80.2020.8.26.0000 04/09/2020
ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e blindagem 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
formação de grupo econômico 

e blindagem patrimonial 

Ficou evidente nos autos a confusão patrimonial e o intuito de Eduardo de 
“blindar” ou ocultar seu patrimônio se valendo das pessoas jurídicas das 
quais é dono. No caso, as situações do art. 50 do Código Civil ficaram 
evidenciadas, tanto o desvio de finalidade como a confusão patrimonial

2017195-66.2020.8.26.0000 08/09/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2273724-58.2019.8.26.0000 08/09/2020
ausência de bens penhoráveis e blindagem 

patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não blindagem patrimonial 

É claro que não se ignora o fato de a simples ausência de bens 
penhoráveis não ser causa suficiente à desconsideração da personalidade 

jurídica, porém, a despeito do desolador quadro narrado, não deixam 
dúvidas o intuito fraudulento dos executados em todos os atos da 

constituição da empresa Laço Forte, inclusive pela doação de Getúlio das 
1.530.000 cotas sociais à filha Laura, a qual caracterizou, sem sombra de 

dúvidas, fraude à execução.

2182908-93.2020.8.26.0000 14/09/2020
formação de grupo econômico, sucessão 

empresarial irregular, sócio oculto, fraude 
e blindagem patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
sucessão empresarial 

irregular, sócio oculto, fraude 
e blindagem patrimonial 

Essa continuidade dos negócios em nome de outra pessoa jurídica nova, 
comprova o intuito fraudulento de se esquivar da parte gravosa dos 

negócios do grupo econômico, mirando apenas o bônus de um recomeço 
isento de tais dívidas do passado com a antiga empresa. Esse desvio de 

finalidade, caracterizado pela intenção de lesar credores, também é causa 
para desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50,

§1º).

2206268-57.2020.8.26.0000 15/09/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2197313-37.2020.8.26.0000 16/09/2020 Devedor solidário Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não
Não

(mencionado)
Devedor solidário

Os indícios de confusão patrimonial, nesse passo, autorizam seja a 
execução direcionada tanto à pessoa física que se responsabilizou 

diretamente perante a exequente, quanto a pessoa jurídica da qual o 
devedor faz parte

2194865-91.2020.8.26.0000 18/09/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2122245-81.2020.8.26.0000 18/09/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2018888-85.2020.8.26.0000 22/09/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2128663-35.2020.8.26.0000 22/09/2020 ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2189568-06.2020.8.26.0000 22/09/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

encerramento irregular e 
ausência de bens penhoráveis

O processamento do incidente é medida que se impõe, o que não significa, 
todavia, que o desfecho será necessariamente favorável à agravante. 

Contudo, havendo indícios de prática de atos fraudulentos pelos sócios, o 
incidente deve ser processado, instaurando-se o contraditório.

2112645-36.2020.8.26.0000 24/09/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 
e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2045557-78.2020.8.26.0000 24/09/2020  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2048582-02.2020.8.26.0000 24/09/2020
encerramento irregular, ausência de bens 

penhoráveis e retirada de sócios
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

encerramento irregular, 
ausência de bens penhoráveis 

e retirada de sócios

concluiu, expressa e unanimemente, pela existência de confusão 
patrimonial suficiente à desconsideração da personalidade jurídica. Isso 
porque inobstante sua retirada formal em 2006, o agravante continuou a 
representar e gerir a sociedade devedora pelo menos até meados de 2014, 

o que se infere não apenas do site da empresa, dito desatualizado, mas 
também de emails, ata de reunião condominial e instrumento de 

procuração outorgado pelo outro exsócio, também formalmente retirado 
da sociedade, mas que, em janeiro/2012, ainda se qualificava como 

representante da Norte Sul Impermeabilizações Ltda



2116535-80.2020.8.26.0000 24/09/2020
 formação de grupo econômico e 

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim blindagem patrimonial 

Assim sendo, infere-se destes dados e informações que a empresa MS 
Imobiliários foi constituída meramente com fins de blindagem patrimonial 
do seu titular, sendo certo que a constituição de sociedades com o intuito 
de proteger o patrimônio amealhado à custa da inadimplência tributária e 

sonegação fiscal, aliado à confusão patrimonial, deixa clara a 
responsabilidade neste caso (CC, art. 50). Nesse sentido, resta 

caracterizado abuso da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 50, 
do CC, haja vista os fortes indícios de desvio de finalidade e confusão 

patrimonial entre as partes agravantes executadas.

2278268-89.2019.8.26.0000 29/09/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2142239-95.2020.8.26.0000 29/09/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 

e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2286428-06.2019.8.26.0000 29/09/2020 fraude Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

cessão de quotas a pessoas 
que não tinham condições 
financeiras de adquiri-las, 

quando a empresa já se 
encontrava em estado de 

insolvência

Não há como conceber a hipótese de pessoas sem capacidade financeira 
adquirirem uma empresa em estado de insolvência, sem patrimônio, com 
dívidas vencidas e a vencer e sem meios para quitar estas dívidas, seja a 

curto seja a longo prazo, tanto que pouco depois sobreveio sua falência. A 
transferência visou unicamente tentar livrar os cedentes da 

responsabilidade pelas dívidas contraídas, transferindo a terceiros 
comumente conhecidos como "laranjas", deixando a sociedade ao estado 

falimentar, sem responsabilização de qualquer dos envolvidos pelo 
pagamento dos credores, muitos deles trabalhistas. No caso em tela, os 

elementos constantes dos autos permitem concluir que houve efetivo 
abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade, decorrente 

da prática de infração à lei e ao contrato.

2122564-49.2020.8.26.0000 30/09/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2219795-13.2019.8.26.0000 01/10/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2210074-03.2020.8.26.0000 01/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2083434-52.2020.8.26.0000 01/10/2020
transferência de valores vultosos entre 

empresas sem causa aparente 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

empresa que fez transferências 
de valores vultoso sem honrar 

dívida pendente

Então, se a pessoa jurídica executada faz transferências de valores 
vultosos, sem honrar dívida pendente, presume-se o abuso, seja pelo 

desvio, seja pela confusão patrimonial, o que é suficiente para autorizar a 
desconsideração inversa

2179958-14.2020.8.26.0000 02/10/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2222431-15.2020.8.26.0000 08/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2190776-25.2020.8.26.0000 08/10/2020
 ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 
e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2205196-35.2020.8.26.0000 09/10/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2075696-47.2019.8.26.0000 13/10/2020
encerramento irregular,formação de grupo 
econômico, sucessão empresarial irregular 

e blindagem patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

Não
(mencionado)

Sim
 sucessão empresarial 
irregular e blindagem 

patrimonial 

visto que demonstrado a existência de fraude e abuso de personalidade 
jurídica, por desvio de finalidade e confusão patrimonial, ante (i) a 

ocorrência de dissolução irregular das unidades da executada Rede Sete 
Atacadista, após o desvio de ativos, constituídos por estoques e 

equipamentos, com fechamento, abrupto, de várias lojas, em data próxima 
do recebimento de mercadorias recebidas por negócios jurídicos 

subjacentes às duplicatas exequendas, e (ii) a ocultação ou desvio de bens 
pessoais, com prejuízo dos credores, pelos sócios pessoas físicas Luiz 

Eduardo de Oliveira Rennó e Matheus Tonin Duarte, mediante a 
constituição de pessoas jurídicas com nome empresarial, com 

transferência de bens para a integralização de capital social dessas 
empresas, em data próxima do recebimento de mercadorias recebidas por 

negócios jurídicos subjacentes às duplicatas exequendas

2123735-41.2020.8.26.0000 13/10/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2179082-59.2020.8.26.0000 13/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2203911-07.2020.8.26.0000 14/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2197927-42.2020.8.26.0000 14/10/2020  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2201249-70.2020.8.26.0000 15/10/2020  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2190428-07.2020.8.26.0000 15/10/2020
ausência de bens penhoráveis e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não esvaziamento patrimonial 

O contexto dos autos permite entrever que houve desvio de bens da 
devedora a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica com 
fundamento no art. 50 do Código Civil, corretamente decretada pelo D. 

Magistrado

2202996-55.2020.8.26.0000 16/10/2020 transferência de bens entre empresas Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

O importante é que não existe prova de que uma empresa atuava dentro 
do

perímetro restrito da outra ou se apropriava de alguma maneira do capital 
social

2223707-81.2020.8.26.0000 16/10/2020
 ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

 ausência de bens penhoráveis 
e formação de grupo 

econômico

não demanda um juízo de certeza quanto à presença dos requisitos 
relacionados no artigo 50 do Código Civil, mas, sim, de mera 

possiblidade, lastreado em indícios, e não em provas cabais. E o ônus da 
demonstração daquelas circunstâncias será, iniludivelmente, da agravante. 

Sobre tal tema, é dizer, a mera instauração de incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica, com base em juízo de 

possibilidade, embasado em indícios

2233681-45.2020.8.26.0000 19/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2205453-60.2020.8.26.0000 19/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2214352-47.2020.8.26.0000 19/10/2020
 ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e sucessão 
empresarial irregular

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim sucessão empresarial irregular 
houve a sucessão empresarial entre a devedora e a pessoa jurídica que 

passou a exercer a mesma atividade empresarial no local, cujos sócios são 
os filhos dos avalistas do título exequendo

2024643-90.2020.8.26.0000 20/10/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2244859-25.2019.8.26.0000 20/10/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2194122-81.2020.8.26.0000 23/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2129078-18.2020.8.26.0000 23/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2203578-55.2020.8.26.0000 26/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2165472-24.2020.8.26.0000 26/10/2020
 ausência de bens penhoráveis e sócio 

oculto 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2206167-20.2020.8.26.0000 26/10/2020 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 

e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2034697-18.2020.8.26.0000 26/10/2020
formação de grupo econômico e 

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim blindagem patrimonial 

retirou-se de sociedade que constituía parte significativa de seu 
patrimônio, utilizando-se de sua personalidade jurídica em desvio de 

finalidade, com nítido intuito de lesar credores (art. 50, § 1º, do Código 
Civil), o que enseja a desconsideração da personalidade jurídica a fim de 

incluir a empresa SAB

2208783-65.2020.8.26.0000 28/10/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2016217-89.2020.8.26.0000 05/11/2020 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
Não

(mencionado)
nem mesmo os indícios de encerramento das atividades empresariais são, 

por si só, suficientes à aplicação da medida

2222009-40.2020.8.26.0000 06/11/2020
encerramento irregular, ausência de bens 

penhoráveis e blindagem patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim blindagem patrimonial 

Há fortes indícios de abuso no uso da personalidade jurídica, conforme 
prevê o parágrafo primeiro do artigo 50. Isto porque não foram 

localizados bens passíveis de penhora; não se localizou qualquer 
responsável no endereço da devedora cadastrado em sua Ficha junto a 

Junta Comercial do Estado de São Paulo e um dos sócios, em 
manifestação neste incidente, reconheceu que existem bens em posse de 

outro sócio e não da pessoa jurídica.

2045943-11.2020.8.26.0000 10/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2214265-91.2020.8.26.0000 11/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2236442-49.2020.8.26.0000 11/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2243996-35.2020.8.26.0000 12/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2107838-70.2020.8.26.0000 12/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2152784-30.2020.8.26.0000 13/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2080841-50.2020.8.26.0000 13/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2257158-97.2020.8.26.0000 13/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2236577-61.2020.8.26.0000 13/11/2020

 ausência de bens penhoráveis, formação 
de grupo econômico, sucessão 

empresarial irregular e blindagem 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

formação de grupo 
econômico, sucessão 

empresarial irregular e 
blindagem patrimonial 

No caso sob julgamento, reitere-se, há elementos suficientes para 
comprovar o desvio de finalidade, tendo em vista que a pessoa jurídica 
requerida estás endo utilizada com o propósito de lesar credores, dentre 

eles o requerente, porquanto infrutíferas as medidas constritivas levadas a 
efeito na execução contra os devedores originários, bem como confusão 
patrimonial entre a empresa devedora e a requerida,demonstrando-se a 
utilização de frota da executada, a similitude de logomarca,inclusive 

quanto às cores, o desenvolvimento do mesmo ramo de atividade 
empresarial, presumindo-se o aproveitamento de clientela, os endereços 

próximos, a revelar associação para os mesmos fins e, principalmente, as 
alterações de nome empresarial e sócios, membros da mesma família, em 

datas próximas do pedido de recuperação judicial, tudo a autorizar o 
acolhimento do pedido

2152032-58.2020.8.26.0000 16/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2221245-54.2020.8.26.0000 16/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2196314-84.2020.8.26.0000 16/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2232713-15.2020.8.26.0000 17/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2204745-10.2020.8.26.0000 17/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2248370-94.2020.8.26.0000 18/11/2020
formação de grupo econômico e  sucessão 

empresarial irregular
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim 

formação de grupo econômico 
e  sucessão empresarial 

irregular

os elementos existentes nos autos comprovam, de forma segura, a 
existência de grupo econômico diante da evidente interligação entre as 

empresas, as quais possuem identidade de endereços, bem como de sócios 
ou membros da mesma família, além da exploração de similar ramo de 

atividade, evidenciando abuso da personalidade jurídica, com a 
consequente confusão patrimonial e desvio de finalidade

2239690-23.2020.8.26.0000 19/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2264628-82.2020.8.26.0000 19/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2042414-81.2020.8.26.0000 19/11/2020
 ausência de bens penhoráveis, blindagem 

patrimonial e retirada dos sócios
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim 

blindagem patrimonial e 
retirada dos sócios 

Trata-se, ao que se colhe neste exame inaugural, de desvirtuamento lesivo 
a credores, sobretudo ao se considerar que as entidades foram criadas 
menos de um mês depois da emissão da cédula de crédito bancário em 

execução e que os executados nada pagaram.

2241300-26.2020.8.26.0000 23/11/2020
 ausência de bens penhoráveis, sucessão 

empresarial irregular, sócio oculto e 
blindagem patrimonial

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim 
sucessão empresarial 

irregular, sócio oculto e 
blindagem patrimonial

De tal modo, essa continuidade dos negócios em nome de outra pessoa 
jurídica nova, comprova o intuito fraudulento de se esquivar da parte 

gravosa dos negócios do grupo econômico, mirando apenas o bônus de 
um recomeço isento de tais dívidas do passado com a antiga “empresa 

familiar”. Esse desvio de finalidade, caracterizado pela intenção de lesar 
credores, também é causa para desconsideração da personalidade jurídica 

(CC, art. 50, §1º).



2131730-08.2020.8.26.0000 23/11/2020
encerramento irregular, ausência de bens 

penhoráveis e fraude 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim 

fraude (pessoa jurídica 
utilizada para lavagem de 

dinheiro)

é de se reconhecer presentes os requisitos previstos no art. 50, do CC, 
para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade devedora, com determinação de inclusão dos dois 
sócios agravados, no polo passivo da ação de cobrança em fase de 

cumprimento de sentença, visto que demonstrado o abuso de 
personalidade jurídica, por desvio de finalidade, mediante a utilização da 
pessoa jurídica para realização de fraudes, que resultaram na condenação 
de um dos sócios, por utilização da pessoa jurídica para atos de lavagem 

de dinheiro, em operação estruturada para viabilizar a obtenção de recurso 
junto a empreiteiras contratantes da Petrobrás, e por integrar organização 
criminosa, em sentença condenatória proferida nos autos da ação penal, 

ainda não transitada em julgado

2254357-14.2020.8.26.0000 24/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2274505-80.2019.8.26.0000 24/11/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim 
Não

(mencionado)

A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 
e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2039720-42.2020.8.26.0000 24/11/2020
encerramento irregular, ausência de bens 

penhoráveis e sucessão empresarial 
irregular 

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim 
 sucessão empresarial 

irregular 

diante da constatação de que a empresa executada, ora agravada de fato, 
encerrou suas atividades e do abuso da personalidade jurídica, com a 

prática de atos lesivos e dolosos em desfavor dos interesses de eventuais 
credores, (criando duas outras empresas do mesmo ramo)

2063223-92.2020.8.26.0000 25/11/2020

formação de grupo econômico, 
ezvaziamento patrimonial e cumprimento 
repetitivo pela sociedade de obrigações 

do sócio

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim ezvaziamento patrimonial

Assiste razão às recorrentes quando argumentam que a só existência do 
grupo econômico não é motivo para a desconsideração da personalidade 
da pessoa jurídica. O legislador prevê isso no § 4º do art. 50 do Código 

Civil, com a redação da Lei n. 13.874/19, porém no caso concreto 
coexiste o requisito da confusão patrimonial, assim entendido, conforme o 

§ 2º, inciso I, como o cumprimento repetitivo pela sociedade de 
obrigações do sócio. Noutras palavras, a pessoa jurídica em questão 

passou pelo desvio de finalidade na acepção menos ortodoxa do termo.

2089460-66.2020.8.26.0000 25/11/2020

formação de grupo econômico, 
ezvaziamento patrimonial e cumprimento 
repetitivo pela sociedade de obrigações 

do sócio

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim ezvaziamento patrimonial

Assiste razão às recorrentes quando argumentam que a só existência do 
grupo econômico não é motivo para a desconsideração da personalidade 
da pessoa jurídica. O legislador prevê isso no § 4º do art. 50 do Código 

Civil, com a redação da Lei n. 13.874/19, porém no caso concreto 
coexiste o requisito da confusão patrimonial, assim entendido, conforme o 

§ 2º, inciso I, como o cumprimento repetitivo pela sociedade de 
obrigações do sócio. Noutras palavras, a pessoa jurídica em questão 

passou pelo desvio de finalidade na acepção menos ortodoxa do termo.

2271940-12.2020.8.26.0000 27/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2226438-50.2020.8.26.0000 27/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2207253-60.2019.8.26.0000 27/11/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

1092961-41.2017.8.26.0100 27/11/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 

e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2082491-35.2020.8.26.0000 27/11/2020

formação de grupo econômico, sucessão 
empresarial irregular,  esvaziamento 

patrimonial,  transferência de ativos sem 
contraprestação

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim
sucessão empresarial 

irregular,  esvaziamento 
patrimonial, 

A chamada “sucessão empresarial” no caso dos autos é o reconhecimento 
do abuso de personalidade da sociedade da sociedade INDUMYLL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. que, mediante desvio de finalidade 
e confusão patrimonial, procurou evitar a execução transferindo suas 

atividades para a sociedade COBEAÇO COMÉRCIO E 
BENEFICIAMENTO DE AÇO S.A., ora Agravante.

2261079-64.2020.8.26.0000 30/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim 

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2049790-21.2020.8.26.0000 30/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2265206-45.2020.8.26.0000 30/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2243144-11.2020.8.26.0000 30/11/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2227842-39.2020.8.26.0000 30/11/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 

e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2228250-30.2020.8.26.0000 30/11/2020 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 

e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2251066-06.2020.8.26.0000 30/11/2020
 ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

 ausência de bens penhoráveis 
e formação de grupo 

econômico

Incontroverso o inadimplemento da executada, a agravada demonstrou não 
apenas que a agravante é detentora de 90%do capital social da devedora 
(HJD Empreendimentos Imobiliários Ltda.), mas também que as duas 

empresas estão sediadas no mesmo endereço (Avenida das Nações 
Unidas, 345, Vila Leopoldina, São Paulo/SP) e possuem a mesma 
administradora (Camila Beatriz Alves Domingues), tudo conforme 

informações registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 
41/45). A absoluta confusão patrimonial das empresas está evidenciada, 

ademais, pela própria conduta da agravante,

2256910-34.2020.8.26.0000 01/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2044316-69.2020.8.26.0000 02/12/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2270971-94.2020.8.26.0000 03/12/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2039427-72.2020.8.26.0000 03/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2195479-96.2020.8.26.0000 03/12/2020
 ausência de bens penhoráveis e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

 ausência de bens penhoráveis 
e esvaziamento patrimonial 

A ausência de ativos indica fraude, o que leva a crer que está desviando o 
valor que arrecada para outras contas, estando patente o abuso da 

personalidade jurídica como forma de impedir os credores de receberem os 
valores que lhes são devidos, ou ainda que foi encerrada irregularmente, 

com o intuito de fraudar credores

2257435-16.2020.8.26.0000 03/12/2020
formação de grupo econômico e  

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

formação de grupo econômico 
familiar e  blindagem 

patrimonial 

não bastasse a similaridade da atividade econômica, a mesma localização 
e a falta de provas documentais robustas de que ambas atuam com 

patrimônio distinto, resta evidente que a Manente & Manente foi criada 
com finalidade de desvio de patrimônio entre as empresas, para burlar 
credores, pois uma rápida consulta no site desde e. TJSP comprova a 

existência de outras execuções - igualmente frustradas - em nome da Geo 
Stone e de sua sócia Tania

2195303-20.2020.8.26.0000 04/12/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

1014313-48.2019.8.26.0562 09/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2256965-82.2020.8.26.0000 10/12/2020
encerramento irregular, ausência de bens 
penhoráveis e alteração do objeto social 

Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
Não 

“o único documento apresentado pela requerente é a ficha cadastral onde 
se nota a alteração da atividade econômica/objeto social sede para 

preparação de massa de concreto e argamassa para construção, serviços de 
operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras. Datada de 17/07/2018. Endereço da 

sede alterado para Rua Doutor Jalles Martons Salgueiro, 523, Loteamento 
Industrial, Mauá-SP. CEP 09372-000. Datada de 17/07/2018. Portanto 

tal certidão é prova que única e exclusivamente não tem o condão de 
traduzir uma fraude a credores”

2213071-56.2020.8.26.0000 10/12/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2181359-82.2019.8.26.0000 10/12/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2098878-28.2020.8.26.0000 14/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2245689-54.2020.8.26.0000 14/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2258222-45.2020.8.26.0000 15/12/2020  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2147068-22.2020.8.26.0000 15/12/2020
cobrança indevida de anuidade de não 

associados 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

cobrança indevida de anuidade 
de não associados 

Por conseguinte, tem-se que a utilização de pessoa jurídica constituída na 
forma de associação para a efetivação de cobrança de anuidade sem o 
pertinente vínculo associativo constitui, por si, hipótese de desvio de 

finalidade social



2262024-51.2020.8.26.0000 15/12/2020
formação de grupo econômico e  

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim 

formação de grupo econômico 
e  blindagem patrimonial 

o reconhecido entrelaçamento de vínculos familiares, controle e
administração, e interligação entre a executada Movelaria Indústria e 

Comércio de
Móveis Eireli, a empresa co-executada Leonilde Chiorato Sitelli Eireli e a 

agravante,
cuja atividade é explorada sob a bandeira “A Moveleira”, do que resultam 

satisfeitos
os requisitos do CC, art. 50, inclusive pela alteração dada na Lei nº 

13.874, de
20.09.2019, patente até o dolo na engenharia utilizada a caracterizar 

confusão
patrimonial e desvio de finalidade

2242086-70.2020.8.26.0000 15/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

encerramento irregular e 
ausência de bens penhoráveis

No caso dos autos, certo que a executada Transportadora Brito Ltda. 
EPP., além de violar a boa-fé objetiva e os bons costumes, também 

cometeu ato ilícito, pois, deliberadamente não efetuou o pagamento da 
indenização a que fazem jus os agravados, não deixando qualquer bem em 
seu nome, além de que, conforme fl. 51, encontra-se inapta junto à Receita 

Federal, segundo o motivo “omissão de declarações”, a evidenciar a 
fraude contra os credores.

2258175-71.2020.8.26.0000 16/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2196051-52.2020.8.26.0000 16/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2267753-58.2020.8.26.0000 16/12/2020
formação de grupo econômico e  

blindagem patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim 

formação de grupo econômico 
e  blindagem patrimonial 

De tudo isso decorre o forte indício que a empresa Emmo Fittipaldi 
Racing Eireli também faz parte do grupo econômico constituído pelo 

esportista para exploração de sua imagem e gestão de seu patrimônio e 
que, conforme indícios, vem sendo utilizado como escudo para se proteger 

dos credores, evitando-se a satisfação desta execução.

2273538-98.2020.8.26.0000 17/12/2020
formação de grupo econômico  e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim Sim esvaziamento patrimonial 

o fato é que os agravantes reduziram o capital social da empresa de R$ 
120.000.000,00 para R$ 120.000,00, e, frustrando o pagamento dos 

credores, destinaram o patrimônio da empresa a todos os acionistas (não 
apenas aos acionistas diretores). Evidenciando a confusão patrimonial, 

autorizadora da desconsideração da personalidade jurídica para alcance de 
todos os beneficiados com o direcionamento do patrimônio da devedora 

para seus acervos pessoais

2245208-91.2020.8.26.0000 18/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2217153-33.2020.8.26.0000 18/12/2020
constituição da empresa com o fim 

precípuo de fraudar credores
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim blindagem patrimonial 

Na hipótese dos autos, ao contrário do que considerou o juiz da causa, a 
tese é de que a pessoa jurídica foi constituída como mera “empresa de 
fachada”, com o intuito precípuo de fraudar credores, e não a de mero 

encerramento irregular.

2173489-49.2020.8.26.0000 18/12/2020
formação de grupo econômico e  

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

formação de grupo econômico 
e  blindagem patrimonial 

Como bem pontuou o MM Magistrado, “o sócio utilizou-se da pessoa 
jurídica do ISCE Instituto Superior de Comunicação Educacional para 

protelar o pagamento dos aluguéis devidos. de modo que também 
configurado o desvio de finalidade em relação às empresas suscitadas, 
permitindo serem admitidas como solidariamente responsáveis pelo 

débito, não havendo o que se falar na aplicação do § 4º, do artigo 50, do 
CC”, porque foi demonstrada a presença de requisito autorizados (desvio 

de finalidade), e não sendo o caso de mera existência do grupo econômico.

2206917-22.2020.8.26.0000 26/12/2020
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2163362-52.2020.8.26.0000 08/01/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2203402-76.2020.8.26.0000 10/01/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2231287-65.2020.8.26.0000 12/01/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2175683-22.2020.8.26.0000 13/01/2021
 ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 
e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2045609-74.2020.8.26.0000 14/01/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2183604-32.2020.8.26.0000 18/01/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

A mera existência de várias sociedades com identidades parciais de sócios 
e com sede no mesmo endereço não caracteriza, por si só, abuso de 
personalidade jurídica, na forma do art. 50, § 4º do Código Civil.

2292688-65.2020.8.26.0000 21/01/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2031563-80.2020.8.26.0000 22/01/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2273836-90.2020.8.26.0000 23/01/2021  formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

não se extrai dos autos os propalados desvio de finalidade ou confusão 
patrimonial aptos à desconsideração inversa da personalidade jurídica da 

holdingfamiliar e à sua inclusão no polo passivo da ação

2087436-65.2020.8.26.0000 26/01/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
a simples existência de grupo econômico não é suficiente para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica.

2205797-41.2020.8.26.0000 26/01/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2233293-45.2020.8.26.0000 26/01/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
a simples existência de grupo econômico não é suficiente para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica.

2037340-46.2020.8.26.0000 26/01/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

 formação de grupo 
econômico familiar  (com 

identidade de sócios e 
endereço)

Como se nota, há demonstração de intensa alteração nos quadros 
societários das empresas do grupo familiar do executado, comfrequente 

troca de membros da mesma família. Nesse contexto, há presença de 
elementos do artigo 50, do Código Civil, que evidenciam tanto da 

formação de grupo econômico familiar quanto da ocorrência de confusão 
patrimonial entre pessoa física e jurídica indicadas pelo credor.

2151731-14.2020.8.26.0000 28/01/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2291455-33.2020.8.26.0000 01/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2272876-37.2020.8.26.0000 02/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2280728-15.2020.8.26.0000 02/02/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2270415-92.2020.8.26.0000 02/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2259916-49.2020.8.26.0000 03/02/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2042273-62.2020.8.26.0000 04/02/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2203765-63.2020.8.26.0000 06/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2086377-42.2020.8.26.0000 09/02/2021
 ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 
não é prova suficiente para o deferimento da medida

2266132-26.2020.8.26.0000 10/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

0011498-73.2012.8.26.0002 10/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

encerramento irregular e 
ausência de bens penhoráveis

Veja-se, também, que as diversas tentativas de satisfação do crédito ao 
longo de 18 anos restaram infrutíferas em todas as suas tentativas, 

estando, até a presente data, inadimplido. Desta forma, os elementos 
coligidos aos autos apontam a existência do estado de insolvência da 
empresa devedora principal, assim como das suas empresas sócias, as 

quais encerraram irregularmente suas

2285490-74.2020.8.26.0000 11/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

0011934-33.2018.8.26.0451 11/02/2021
 ausência de bens penhoráveis e 

esvaziamento patrimonial 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não esvaziamento patrimonial

Acrescente-se que não se faz necessária a postulação pela penhora das 
quotas sociais pertencentes ao devedor, antes de se requerer a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica. Bastou a evidência de 
esvaziamento do patrimônio por meio de transferência para as pessoas 

jurídicas, dificultando o cumprimento das obrigações

2286693-71.2020.8.26.0000 15/02/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a simples existência de grupo econômico não é suficiente para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica.

2253038-11.2020.8.26.0000 16/02/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2295180-30.2020.8.26.0000 16/02/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida



2196803-24.2020.8.26.0000 17/02/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim formação de grupo econômico 

É intuitivo que a executada Estrela do Vale deu lugar a Bakerfoods e, por 
sua vez, Bakerfoods e Panvale seguem no ramo explorado pelos membros 
da família Zuliani. É notório o abuso da personalidade da pessoa jurídica 

no intuito de lesar a exequente e fraudar o resultado útil do processo.

2017822-36.2021.8.26.0000 18/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2156567-30.2020.8.26.0000 22/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2247916-17.2020.8.26.0000 22/02/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2298648-02.2020.8.26.0000 22/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2040047-84.2020.8.26.0000 22/02/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a simples existência de grupo econômico não é suficiente para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica.

2256898-20.2020.8.26.0000 23/02/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2060358-96.2020.8.26.0000 23/02/2021
 formação de grupo econômico e 

transferência de ativos sem 
contraprestação

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

 formação de grupo 
econômico (com identidade de 

sócios, endereço e objeto 
social) e transferência de 

ativos sem contraprestação

Isto porque a agravante demonstrou que tais empresas, além de possuírem 
os mesmos sócios e administradores, estão sediadas no mesmo endereço e 

dedicam-se às mesmas atividades empresariais, isto é, importação, 
exportação e transporte internacional de mercadorias, valendo-se de 

informações e créditos uma da outra para maximização de seus objetivos 
sociais. Mais grave ainda, a agravante trouxe aos autos cópia de extrato 

bancária da executada que indica que ela efetua transferências para contas 
de terceiros tão logo recebe créditos (fls. 5270/5272 dos autos principais).

2007918-89.2021.8.26.0000 24/02/2021
 ausência de bens penhoráveis e 

esvaziamento patrimonial 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2007061-43.2021.8.26.0000 24/02/2021
 ausência de bens penhoráveis e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2045892-97.2020.8.26.0000 26/02/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2291619-95.2020.8.26.0000 26/02/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2277652-80.2020.8.26.0000 26/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2240237-63.2020.8.26.0000 26/02/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2023310-69.2021.8.26.0000 03/03/2021
encerramento irregular, ausência de bens 

penhoráveis e revelia 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2275254-63.2020.8.26.0000 03/03/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2180961-04.2020.8.26.0000 03/03/2021 sucessão empresarial irregular Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim sucessão empresarial irregular

A fraude acima reconhecida evidencia, de maneira eloquente, estar 
existindo abuso na personalidade jurídica da executada, com desvio de 
finalidade, haja vista a aparente simbiose de ativos das empresas em 

confronto, no propósito de lesar credores (CC, art. 50 e § 1º), a também 
justificar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, 

empresa individual constituída em forma de EIRELI, de sorte a alcançar 
os bens da respectiva titular, a coagravante Geraci.

2255227-59.2020.8.26.0000 04/03/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2190136-22.2020.8.26.0000 05/03/2021
 formação de grupo econômico, sucessão 

empresarial irregular e esvaziamento 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

 formação de grupo 
econômico, sucessão 

empresarial irregular e 
esvaziamento patrimonial 

resta evidente a formação de grupo econômico, porquanto demonstrado 
pela exequente que as sociedades empresárias indicadas, 

indiscutivelmente, possuem algum vínculo com devedora principal, sendo 
certo, ainda, que o conjunto probatório indica a tentativa de esvaziamento 
patrimonial da empresa executada, com o intuito de prejudicar a satisfação 

do débito, razão pela qual plenamente cabível a desconsideração da 
personalidade

2290302-62.2020.8.26.0000 08/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2252779-16.2020.8.26.0000 08/03/2021
 formação de grupo econômico e  

esvaziamento patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim 

 formação de grupo 
econômico e  esvaziamento 

patrimonial 

E no caso dos autos, com o devido respeito, há fortes indícios de
confusão entre a esfera patrimonial da executada Gestilar Incorporadora 

Ltda e as
pessoas de seus representantes Renato Fernando Gurevich; Reynaldo 

Rosemberg; e
David Rabinovich Muchinik.

2028679-44.2021.8.26.0000 11/03/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
a simples existência de grupo econômico não é suficiente para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica.

2036864-71.2021.8.26.0000 11/03/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2119269-04.2020.8.26.0000 11/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2298571-90.2020.8.26.0000 11/03/2021 suposta ocultação patrimonial Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Na hipótese, não restou minimamente comprovada qualquer das hipóteses 
do mencionado artigo, sendo insuficientes os documentos juntados aos 
autos para que se se proceda à excepcional desconsideração inversa da 

personalidade jurídica.

2130682-14.2020.8.26.0000 12/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2030693-35.2020.8.26.0000 12/03/2021 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)
O encerramento irregular da empresa não é causa suficiente para a 

desconsideração

2297886-83.2020.8.26.0000 15/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2244301-19.2020.8.26.0000 15/03/2021 encerramento irregular Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
O encerramento irregular da empresa não é causa suficiente para a 

desconsideração

2040369-70.2021.8.26.0000 16/03/2021 suposta sucessão empresarial irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
conforme bem observado na origem, não demonstrada a ocorrência de 

sucessão empresarial.

2023833-81.2021.8.26.0000 18/03/2021  ausência de bens penhoráveis e revelia Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2272223-35.2020.8.26.0000 18/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2191931-63.2020.8.26.0000 18/03/2021
 ausência de bens penhoráveis e suposta 

sucessão empresarial irregular
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Vale dizer, não há elementos que comprovemo abuso da personalidade 
jurídica, por meio de confusão patrimonial, ou grupo empresarial.

2045002-27.2021.8.26.0000 19/03/2021 encerramento irregular Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
O encerramento irregular da empresa não é causa suficiente para a 

desconsideração

2031136-49.2021.8.26.0000 19/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2144342-75.2020.8.26.0000 19/03/2021
 formação de grupo econômico e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim esvaziamento patrimonial 

Apesar de a r. decisão referir-se a grupo econômico, o caso sob reexame 
não tipifica essa modalidade, e sim a modalidade de ato fraudulento, 

engendrado com o escopo de esvaziar de desviar os ativos financeiros da 
executada. O fato é que a executada ainda existe, no plano jurídico e no 
plano concreto, e engendrou um meio de fraudar o crédito da exequente.

2021268-47.2021.8.26.0000 22/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2049901-05.2020.8.26.0000 22/03/2021
formação de grupo econômico e 

esvaziamento patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo econômico 
familiar  e esvaziamento 

patrimonial 

transferência de ativos entre empresas bem como entre pessoa física e 
empresa, sem provas suficientes de efetivas contraprestações

2244204-19.2020.8.26.0000 22/03/2021
sucessão empresarial irregular e 

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

sucessão empresarial irregular 
e blindagem patrimonial 

Do contexto se verifica que, já há alguns anos, o sócio tem como prática 
constituir sucessivas pessoas jurídicas e realizar transações comerciais 

que posteriormente não honra. Com a superveniência de cobranças, ações 
judiciais e medidas constritivas, nova empresa é iniciada no mesmo local 
sem o formal encerramento da anterior e sem nenhuma informação acerca 

do destino do patrimônio, frustrando por completo o pagamento a seus 
credores. À luz de todos esses elementos, inelutável a conclusão de que 
configurado abuso da personalidade jurídica das empresas mencionadas, 
que têm sido utilizadas pela pessoa física com finalidade distinta da que 
foram concebidas, valendo com injurídica blindagem; não se olvidando a 

confusão patrimonial que se instalou ao longo dos últimos anos.

2243765-08.2020.8.26.0000 23/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2289208-79.2020.8.26.0000 24/03/2021  formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não formação de grupo econômico 

Ressalte-se que a presença de indícios da existência de grupo econômico, 
por si só, não é suficiente para autorizar a inclusão das empresas no polo 
passivo da execução, porquanto não comprovam a ocorrência de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 
confusão patrimonial, a teor do que dispõe o art. 50, §4º, do Código Civil. 

Assim, sendo imprescindível a instauração de incidente nos moldes dos 
artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil para analisar a presença 

dos requisitos necessários para inclusão dos agravados no polo passivo da 
execução, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, merece reforma a decisão recorrida.

2005434-04.2021.8.26.0000 25/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2025267-08.2021.8.26.0000 25/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2049333-52.2021.8.26.0000 26/03/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2047776-30.2021.8.26.0000 26/03/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2006521-29.2020.8.26.0000 26/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2119294-51.2019.8.26.0000 29/03/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2166091-51.2020.8.26.0000 30/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2015196-44.2021.8.26.0000 30/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2002063-32.2021.8.26.0000 31/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2138019-54.2020.8.26.0000 31/03/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

Sim
(presumido)

Sim
(presumido)

considera o exequente ter havido abuso da personalidade jurídica, pois 
teria ocorrido o encerramento irregular da empresa e inexistiriam outros 
bens para arrostar a dívida, uma vez que a tentativa de bloqueio on-line 

via Bacenjud apresentou apenas cerca de duzentos reais, insuficientes para 
honrar a dívida. A cessação de atividades da empresa requerida, sem que 
haja notícia de que tenha havido encerramento formal da atividade, fato 

este que não foi suficientemente redarguido pelos sócios, dá margem a que 
se conclua pelo desvirtuamento do instituto da personalidade jurídica, 

desviando-se a sua finalidade para mero aproveitamento ilícito em favor 
de seus dirigentes

2273919-09.2020.8.26.0000 31/03/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2128094-68.2019.8.26.0000 05/04/2021
formação de grupo econômico, retirada do 

sócio e suposta sucessão empresarial 
irregular 

Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não 

Diante disso, não há como se afirmar que a empresa situada emBrasília 
tenha sido utilizada com o propósito de lesar credores ou para a prática de 

atos ilícitos, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, apenas 
porque Eduardo Gomes de Azevedo, que até o momento não responde 

pelo débito executado, integrou a sociedade

2062964-63.2021.8.26.0000 05/04/2021
ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e sucessão 
empresarial irregular 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim
formação de grupo econômico 

e sucessão empresarial 
irregular 

No entanto, não há sombra de dúvida de que a executada praticou desvio 
de finalidade se utilizando da pessoa jurídica ora requerida com o 

propósito de lesar credores, inclusive o requerente. O desvio de finalidade 
ora reconhecido se caracteriza pela manutenção das atividades da 

executada no mesmo estabelecimento de sempre, agora desempenhadas 
em nome da requerida, conforme se observa na prova documental já 

produzida, a saber, orçamento de fls.311/315, de modo a evitar atividade 
financeira suficiente à satisfação do crédito do autor.

2286743-97.2020.8.26.0000 05/04/2021
formação de grupo econômico, blindagem 

patrimonial e fraude
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo 
econômico, blindagem 
patrimonial e fraude

a confusão ora apontada, expõe, no contexto, nítido intuito de blindagem 
patrimonial, em prejuízo dos credores, não se mostrando desarrazoado o 

atingimento das empresas agravadas, que, como mencionado, não 
apresentam, na prática, dissociação em relação à executada, que, ademais, 
ostenta padrão de vida em nada compatível com as informações obtidas 
através das declarações apresentadas à Receita Federal, fato fartamente 

demonstrado nos autos



2014443-87.2021.8.26.0000 06/04/2021
encerramento irregular, ausência de bens 

penhoráveis e blindagem patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim

encerramento irregular, 
ausência de bens penhoráveis 

e blindagem patrimonial 

São vários pontos que enaltecem a conduta irregular da devedora. O 
primeiro diz respeito à falta de localização debens em nome dela, 

executada, o segundo se refere àausência de atividades operacionais, a 
implicar naimpossibilidade de haver lucro; e o terceiro, porque não foi 

localizada no endereço do contrato social, eis que o oficial de justiça não a 
localizou no local indicado.

2249892-59.2020.8.26.0000 07/04/2021 fraude e esvaziamento patrimonial Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim Sim
fraude e esvaziamento 

patrimonial 

Houve em inequívoco esvaziamento patrimonial durante o procedimento 
recuperacional, e tal esvaziamento não teve como intuito salvar a empresa, 

mas fraudar credores privilegiados que não receberão um vintém do que 
restou da empresa 'recuperada'.

2253833-17.2020.8.26.0000 09/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2052277-27.2021.8.26.0000 09/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2272364-54.2020.8.26.0000 13/04/2021  formação de grupo econômico Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2243266-24.2020.8.26.0000 13/04/2021
blindagem patrimonial  e transferência de 

ativos sem contraprestação
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim blindagem patrimonial 

o caso dos autos, configurado também o desvio de finalidade, pela 
utilização da personalidade jurídica da Próspera Trading Importação e 

Exportação S/A com o intuito de fraudar credores, em especial por meio 
de possível ocultação do patrimônio da Agravada Vânia Lenise Notari, 

como decidido no agravo de instrumento n.º 2175076-43.2019.8.26.0000.

2187705-15.2020.8.26.0000 14/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2073072-54.2021.8.26.0000 14/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2200928-35.2020.8.26.0000 15/04/2021 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
O encerramento irregular da empresa não é causa suficiente para a 

desconsideração

2051835-61.2021.8.26.0000 21/04/2021 violação da honra do executado Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)

No caso, o incidente foi instaurado por terem os réus praticado atos que 
atingiram a honra do agravante, ensejando o pedido reconvencional de 
indenização. Portanto, as condutas descritas não implicam em abuso de 
personalidade, em uso indevido da pessoa jurídica para lesar credores. 

Todos os relatos do agravante revelam a discussão que envolve a relação 
jurídica entre as partes nos autos da ação declaratória com pedido 

reconvenciona

2030720-81.2021.8.26.0000/50000 24/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2228358-59.2020.8.26.0000 27/04/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2191744-55.2020.8.26.0000 27/04/2021
encerramento irregular e formação de 

grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não foi demonstrado nenhum ato sequer que tenha sido praticado pelos 
sócios de abuso da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da 

demonstração de confusão patrimonial, como determinado pelo art. 50, 
caput, e §§ 1º e 2º, incisos I, II, e III, do Código Civil. E aludida ausência 

de comprovação afasta a possibilidade de desconsideração.

2186107-26.2020.8.26.0000 27/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2080649-83.2021.8.26.0000 27/04/2021 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim
formação de grupo econômico 

(com identidade de sócios, 
endereços e atividades)

Forçoso concluir, portanto, pela existência de desvio de finalidade, 
caracterizado pela evidente confusão patrimonial, tudo a autorizar o 

acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na 
forma inversa.

2231253-90.2020.8.26.0000 27/04/2021
formação de grupo econômico, fraude e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo econômico 
(com identidade de sócios, 

endereços e atividades), fraude 
e esvaziamento patrimonial 

verifica-se a dificuldade da agravada para reaver seu crédito, evidenciando 
que a pessoa jurídica está despojada de condições para o pagamento da 

obrigação, panorama típico de evidente má gestão de responsabilidade de 
seus sócios em fraude ao credor, sendo fortes os indícios de esvaziamento 

do patrimônio da executada com objetivo fraudulento.

2288805-13.2020.8.26.0000 27/04/2021
ausência de bens penhoráveis e sócio 

oculto
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

ausência de bens penhoráveis 
e sócio oculto

 tudo indica que a pessoa jurídica foi utilizada por seus sócios, pessoas 
físicas, de forma abusiva, em desfavor dos interesses de seus credores, 

havendo caracterização do desvio de finalidade da empresa, a justificar a 
medida excepcional determinada na

2277269-05.2020.8.26.0000 28/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2284016-68.2020.8.26.0000 28/04/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2277827-74.2020.8.26.0000 28/04/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2217294-52.2020.8.26.0000 30/04/2021
suposta participação de administrador em 

empresa condenada por fraude
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Na hipótese dos autos, verifica-se que não há provas que apontem a 
prática de atos ilícitos por parte do exconselheiro administrativo quando 
do exercício de suas funções. Em outras palavras, a exigida pertinência 

entre sua conduta e sua responsabilização não restou comprovada.

2092577-31.2021.8.26.0000 30/04/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2060628-86.2021.8.26.0000 30/04/2021
formação de grupo econômico e sócio 

oculto  
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Ora, a mensagem eletrônica reforça ainda mais o fato de o Sr. Edson não 
ser sócio efetivo da executada, haja vista que sugere justamente que, para 
que o débito seja garantido, conste como avalista em eventual instrumento 

de confissão de dívida. Além do mais, a sentença proferida pelo Juízo 
trabalhista apenas acusa que o Sr. Edson exerceria certa coordenação entre 

as empresas de sua família, não havendo nada de concreto em relação a 
ser efetivamente sócio de fato da executada.

2060119-58.2021.8.26.0000 30/04/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2236899-81.2020.8.26.0000 30/04/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2038744-98.2021.8.26.0000 03/05/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2026367-95.2021.8.26.0000 03/05/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2091829-96.2021.8.26.0000 06/05/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

1008096-82.2018.8.26.0704 06/05/2021 fraude Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não fraude
a par do que se evidenciou agir a pessoa natural em autêntica confusão 

com a jurídica, para angariar clientela que a elas permitisse manuseio de 
valores só permitidos a sociedades autorizadas por órgão competente

2099863-60.2021.8.26.0000 11/05/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2063010-86.2020.8.26.0000 11/05/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

1024075-12.2020.8.26.0576  12/05/2021 alteração da finalidade social Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não, sociedades que 

não estão relacionadas 
ao ramo imobiliário. 

No mais, ainda que o objeto social de
algumas das componentes do grupo empresarial previsto nos respectivos
contratos sociais não seja relacionado ao ramo imobiliário, tal fato não

ampara a interpretação de que a alteração da finalidade inicial da
sociedade seja indício de fraude. Nesta linha de raciocínio, se a alteração 

da
finalidade inicial da sociedade não é motivo para que sua personalidade

jurídica seja desconsiderada sem que haja indício de dolo para lesar
credores, com maior dose de razão, não se pode interpretar que a

alteração seja impeditivo para o deferimento da recuperação judicial, que
tem em mira justamente superar a situação de crise econômica,

equacionando os débitos.

2029585-34.2021.8.26.0000 21/05/2021

encerramento irregular, ausência de bens 
penhoráveis, transferência de ativos sem 

contraprestação e esvaziamento 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não 

encerramento irregular,  
ausência de bens penhoráveis, 

transferência de ativos sem 
contraprestação e 

esvaziamento patrimonial

No caso concreto, contudo, apesar de terem sido regularmente intimados 
para apresentar sua defesa, os ora recorrentes ofereceram impugnação 

genérica (fls. 69/75), deixando de se manifestar expressamente a respeito 
dos documentos juntados pela exequente a fls. 18/24, que indicava 

cessões de crédito realizadas pela executada no período de 2011 a 2013.

2085080-63.2021.8.26.0000 24/05/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2049334-37.2021.8.26.0000 25/05/2021 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
O encerramento irregular da empresa não é causa suficiente para a 

desconsideração



2167770-23.2019.8.26.0000 26/05/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2152967-98.2020.8.26.0000 26/05/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2085389-84.2021.8.26.0000 26/05/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2059898-75.2021.8.26.0000 27/05/2021
 ausência de bens penhoráveis e sucessão 

empresarial irregular 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não sucessão empresarial irregular

O desvio de finalidade está comprovado na utilização da empresa “com o 
propósito de lesar credores” (cf. § 1º). A lesãosurge com a falta de 

pagamento do débito e a movimentaçãodos sócios sem que providenciem 
a sua quitação, formandonovas empresas e tornando a executada como se 

estivesse, emplena, atividade

2197486-95.2019.8.26.0000 27/05/2021
formação de grupo econômico e 

blindagem patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim blindagem patrimonial 

O estreito liame, que se presume dos endereços comuns, do 
compartilhamento de bens e profissionais, da proximidade dos nomes e da 
exploração da marca Nexxt Innovative, conferiu relevância ao sustentado 

abuso de personalidade jurídica, seja mediante confusão entre 
patrimônios, seja por desvio de finalidade, no sentido de que a teia 

societária, em conjunto com a aparente insolvência da executada, apontam 
para manobra por parte de seus gestores com vistas a lesar credores.

2063009-67.2021.8.26.0000 28/05/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2098226-74.2021.8.26.0000 28/05/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2108131-06.2021.8.26.0000 28/05/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2051476-14.2021.8.26.0000 28/05/2021
encerramento irregular, ausência de bens 
penhoráveis e o suposto esvaziamento 

patrimonial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não 

Sim
(presumido)

suposto esvaziamento 
patrimonial 

Assim, noticiado o encerramento da entidade, com o aparente escopo de 
fugir às suas responsabilidades perante terceiros, prudente a instauração 
do incidente para permitir análise aprofundada dos fatos e circunstâncias 
que embasaram o pedido, mormente à luz da versão apresentada pelos 

sócios e administradores.

2081854-50.2021.8.26.0000 31/05/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2191128-80.2020.8.26.0000 31/05/2021
 ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e suposto 
esvaziamento patrimonial  

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
formação de grupo econômico 

e suposto esvaziamento 
patrimonial  

resta evidente a formação de grupo econômico, porquanto demonstrado 
pela exequente que as sociedades empresárias indicadas, 

indiscutivelmente, possuem algum vínculo com devedora principal, sendo 
certo, ainda, que o conjunto probatório indica a tentativa de esvaziamento 
patrimonial da empresa executada, com o intuito de prejudicar a satisfação 

do débito, razão pela qual plenamente cabível a desconsideração da 
personalidade

2191106-22.2020.8.26.0000 31/05/2021
 ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e suposto 
esvaziamento patrimonial  

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
formação de grupo econômico 

e suposto esvaziamento 
patrimonial  

resta evidente a formação de grupo econômico, porquanto demonstrado 
pela exequente que as sociedades empresárias indicadas, 

indiscutivelmente, possuem algum vínculo com devedora principal, sendo 
certo, ainda, que o conjunto probatório indica a tentativa de esvaziamento 
patrimonial da empresa executada, com o intuito de prejudicar a satisfação 

do débito, razão pela qual plenamente cabível a desconsideração da 
personalidade

2012117-57.2021.8.26.0000 01/06/2021
 ausência de bens penhoráveis e  
formação de grupo econômico

Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

sem prova indiciária do abuso da personalidade jurídica, a existência de 
grupo econômico e a inexistência de bens do executado passíveis de 

penhora não são requisitos suficientes para a instauração do incidente de 
personalidade jurídica

2094407-32.2021.8.26.0000 02/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2111228-14.2021.8.26.0000 02/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2097155-71.2020.8.26.0000 02/06/2021
 ausência de bens penhoráveis e suposto 

esvaziamento patrimonial 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 
não é prova suficiente para o deferimento da medida

2025984-20.2021.8.26.0000 05/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2116207-19.2021.8.26.0000 07/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2121966-61.2021.8.26.0000 07/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2058293-94.2021.8.26.0000 07/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.



2265839-56.2020.8.26.0000 08/06/2021 sócia majoriatária da empresa Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)

Todavia, a desconsideração da personalidade pressupõe a ocorrência de 
abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da 

demonstração de confusão patrimonial. O fato de a agravada ser a sócia 
majoritária da empresa não é suficiente para comprovar a confusão 

patrimonial alegada ou o desvio de finalidade.

2263999-11.2020.8.26.0000 08/06/2021
suposto encerramento irregular e suposta 

formação de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

não restou comprovadas as condutas alegadas

2086368-80.2020.8.26.0000 08/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2271457-79.2020.8.26.0000 08/06/2021
suposta transferência de ativos sem 

contraprestação 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

O valor da transação contido no instrumento (cláusula 3ª - fls. 267), por 
sua vez, é compatível com o montante depositado na conta pessoal da 

requerida dias após a subscrição do documento. São elementos suficientes 
para comprovar a origem e as razões para o recebimento de quantia pela 

requerida e, por consequência, refutar a alegação de ocorrência de 
confusão patrimonial.

2103722-84.2021.8.26.0000 08/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2085040-81.2021.8.26.0000 08/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2111701-97.2021.8.26.0000 08/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2113417-62.2021.8.26.0000 09/06/2021 exercício de atividade ilegal Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não exercício de atividade ilegal

constata-se pelo teor do documento acostado a fls. 22/27 do instrumento 
que Ação Civil Pública foi movida porque a Associação e seus dirigentes 

estariam desempenhando atividade ilegal, consistente na atuação no 
mercado de seguros sem a devida autorização, em violação a diversos 

preceitos normativos. Nesse contexto, tem-se como configurado o abuso 
da personalidade jurídica, na modalidade desvio de finalidade, apto a 

ensejar a desconsideração ansiada pelo exequente, conforme reza o §1º do 
artigo 50 do Código Civil

2036147-59.2021.8.26.0000 10/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2055361-36.2021.8.26.0000 10/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2030160-42.2021.8.26.0000 10/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2279225-56.2020.8.26.0000 14/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2128887-36.2021.8.26.0000 14/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não 

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2016376-95.2021.8.26.0000 15/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2083018-50.2021.8.26.0000 15/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não 

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2057960-45.2021.8.26.0000 15/06/2021
ausência de bens penhoráveis e saque de 

duplicata sem lastro comercial 
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não Sim 

 saque de duplicata sem lastro 
comercial 

O saque pela empresa executada de duplicata fria resulta em inegável 
abuso de sua personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de 

finalidade. Mais do que isso, o saque de duplicata sem lastro comercial é 
um ato ilícito, porque constitui em expediente tendente a lesar uma pessoa 

por meio de ardil, com inegável propósito de locupletamento

2086047-11.2021.8.26.0000 15/06/2021
cobrança indevida de anuidade de não 

associados 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

cobrança indevida de anuidade 
de não associados 

Por conseguinte, tem-se que a utilização de pessoa jurídica constituída na 
forma de associação para a efetivação de cobrança de anuidade sem o 
pertinente vínculo associativo constitui, por si, hipótese de desvio de 

finalidade social

2063700-81.2021.8.26.0000 16/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida



2060943-17.2021.8.26.0000 16/06/2021
formação de grupo econômico, sucessão 

empresarial irregular e blindagem 
patrimonial  

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

formação de grupo econômico 
familiar, sucessão empresarial 

irregular e blindagem 
patrimonial  

diante dos elementos coligidos aos autos,
tais como, alteração do tipo societário da devedora; a data de criação das
empresas controladas; as atividades por elas desenvolvidas; a identidade 

de
sócios e os quadros societários compostos por membros do mesmo grupo
familiar, há configuração do desvio de finalidade e confusão patrimonial 

2068105-63.2021.8.26.0000 16/06/2021
encerramento irregular, sucessão 
empresarial irregular e blindagem 

patrimonial  
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim 

 sucessão empresarial 
irregular e blindagem 

patrimonial  

O modus operandi dos agravantes permite concluir que se utilizaram da 
empresa executada como anteparo ou blindagem da nova empresa, em 

detrimento dos credores, especialmente o agravado. Nítido, portanto, que 
houve um desvio de finalidade e até uma confusão patrimonial, já que o 

coagravante Milton Tarcísio é quem administra a nova empresa, 
caracterizando assim inequívoco abuso da personalidade jurídica.

1013151-41.2016.8.26.0362 17/06/2021
 ausência de bens penhoráveis e suposta 

formação de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 
não é prova suficiente para o deferimento da medida

2046120-38.2021.8.26.0000 18/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2090373-14.2021.8.26.0000 18/06/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2050892-44.2021.8.26.0000 21/06/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)

Todavia, embora importante revelar a junção dos patrimônios das duas 
pessoas jurídicas, os documentos e o relato da causa de pedir não 

permitem verificar em que medida os sócios Renata e Jorge beneficiaram-
se pessoalmente do desvio de finalidade e da confusão patrimonial

2056360-86.2021.8.26.0000 22/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2073727-26.2021.8.26.0000 23/06/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2068816-68.2021.8.26.0000 29/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2029999-32.2021.8.26.0000 29/06/2021 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
formação de grupo econômico 

familiar

É, pois, evidente a atuação conjunta e concertada da agravante nas 
atividades empresariais das demais empresas da família e a confusão entre 
suas atividades e aquelas de seu titular, seus familiares e suas respectivas 
empresas, tudo a demonstrar a formação de grupo empresarial familiar e 

utilização fraudulenta da pessoa jurídica, com desvio de finalidade e 
confusão patrimonial.

2030179-48.2021.8.26.0000 29/06/2021
formação de grupo econômico e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo econômico 
familiar e esvaziamento 

patrimonial 

Há, portanto, demonstração inequívoca de formação de grupo
empresarial familiar, além de utilização fraudulenta da pessoa jurídica, 

com desvio
de finalidade e confusão patrimonial entre a co-agravante pessoa jurídica, 

sua titular
e outras empresas familiares, que, repetindo, atuam de fato como uma 

única unidade
empresarial.

2031215-28.2021.8.26.0000 29/06/2021 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
formação de grupo econômico 

familiar

É, pois, evidente a atuação conjunta e concertada da agravante nas 
atividades empresariais das demais empresas da família e a confusão entre 
suas atividades e aquelas de seu titular, seus familiares e suas respectivas 
empresas, tudo a demonstrar a formação de grupo empresarial familiar e 

utilização fraudulenta da pessoa jurídica, com desvio de finalidade e 
confusão patrimonial.

2114677-77.2021.8.26.0000 30/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2070305-43.2021.8.26.0000 30/06/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2076100-30.2021.8.26.0000 30/06/2021
 ausência de bens penhoráveis e sucessão 

empresarial irregular 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim sucessão empresarial irregular 

o estreito liame, que se presume dos endereços comuns, da exploração da 
mesma atividade, da ausência de bens por parte de Vanguard em 

confronto com o pleno funcionamento da empresa Top Tank, conferiu 
relevância ao sustentado abuso de personalidade jurídica, seja mediante 
confusão entre patrimônios, seja por desvio de finalidade, no sentido de 

que a teia societária, em conjunto com a aparente insolvência da 
executada, aponta para manobra por parte de seus gestores com vistas a 

lesar credores.



2096223-49.2021.8.26.0000 30/06/2021
formação de grupo econômico e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo econômico 
familiar e esvaziamento 

patrimonial 

Assim, há demonstração de existência de confusão patrimonial entre as 
empresas e as propriedades dos sócios, de grupo familiar e esvaziamento 

do patrimônio da executada após sua transferência para a DUTTRA 
CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI (fls. 1.484/1.485), 

empresa atuante com capital social declarado de R$ 2.000.000,00, a qual 
se busca bens por meio da desconsideração da personalidade jurídica, bem 
como patrimônio do sócio JOSÉ PEDROSANTOS FEITOSA e ex-sócio 

EDVALDO CONCEIÇÃO BRITO.

2096217-42.2021.8.26.0000 30/06/2021
formação de grupo econômico e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

formação de grupo econômico 
familiar e esvaziamento 

patrimonial 

Assim, há demonstração de existência de confusão patrimonial entre as 
empresas e as propriedades dos sócios, de grupo familiar e esvaziamento 

do patrimônio da executada após sua transferência para a DUTTRA 
CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI (fls. 1.484/1.485), 

empresa atuante com capital social declarado de R$ 2.000.000,00, a qual 
se busca bens por meio da desconsideração da personalidade jurídica, bem 
como patrimônio do sócio JOSÉ PEDROSANTOS FEITOSA e ex-sócio 

EDVALDO CONCEIÇÃO BRITO.

2049091-93.2021.8.26.0000 02/07/2021
encerramento irregular, ausência de bens 
penhoráveis e executado que se esquiva 

dos atos executórios
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Sim Sim

executado que se esquiva dos 
atos executórios

Ainda que a não localização de bens e ativos financeiros passíveis de 
constrição, por si só, não seja suficiente para concluir pelo abuso de 

personalidade jurídica, a postura reiteradamente adotada pela executada, 
que sistematicamente se esquiva dos atos executórios, tendo simplesmente 
“desaparecido” de sua sede, sem deixar notícias, indica a utilização de sua 
personalidade jurídica como instrumento para burla de suas obrigações.

2262005-79.2019.8.26.0000 05/07/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2109564-45.2021.8.26.0000 08/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2114516-67.2021.8.26.0000 08/07/2021
 ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e blindagem 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
formação de grupo econômico 

e blindagem patrimonial 

Não é apenas o fato de não seremencontrados bens passíveis de penhora 
que levou a essa conclusão. Com efeito, a farta documentação que 

acompanhou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deixa 
clara a intenção da executada de ocultar bens e lesar credores, em 
benefício próprio, o que permite reconhecer a existência de grupo 

econômico e, por conseguinte, admite a adoção da medida deferida.

2114505-38.2021.8.26.0000 08/07/2021
 ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e blindagem 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
formação de grupo econômico 

e blindagem patrimonial 

Não é apenas o fato de não seremencontrados bens passíveis de penhora 
que levou a essa conclusão. Com efeito, a farta documentação que 

acompanhou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deixa 
clara a intenção da executada de ocultar bens e lesar credores, em 
benefício próprio, o que permite reconhecer a existência de grupo 

econômico e, por conseguinte, admite a adoção da medida deferida.

2112848-61.2021.8.26.0000 08/07/2021
 ausência de bens penhoráveis, formação 

de grupo econômico e blindagem 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
formação de grupo econômico 

e blindagem patrimonial 

Não é apenas o fato de não seremencontrados bens passíveis de penhora 
que levou a essa conclusão. Com efeito, a farta documentação que 

acompanhou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deixa 
clara a intenção da executada de ocultar bens e lesar credores, em 
benefício próprio, o que permite reconhecer a existência de grupo 

econômico e, por conseguinte, admite a adoção da medida deferida.

2130606-53.2021.8.26.0000 10/07/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2046719-74.2021.8.26.0000 12/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2103498-49.2021.8.26.0000 12/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2052479-04.2021.8.26.0000 13/07/2021 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
O encerramento irregular da empresa não é causa suficiente para a 

desconsideração

2046791-61.2021.8.26.0000 15/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2081093-19.2021.8.26.0000 15/07/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

1005199-79.2019.8.26.0079 20/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2130281-78.2021.8.26.0000 21/07/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

Sim
(presumido)

encerramento irregular e 
ausência de bens penhoráveis

Não há, portanto, situação de mero inadimplemento, mas dissolução 
irregular de pessoa jurídica, o que constitui ilícito. Veja-se, portanto, que 

nos estritos limites legais da consagração da desconsideração da 
personalidade jurídica, no Código Civil, mostramse presentes os seus 

requisitos.



2080209-87.2021.8.26.0000 26/07/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2199783-41.2020.8.26.0000 26/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2158413-48.2021.8.26.0000 26/07/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2090819-17.2021.8.26.0000 29/07/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2056212-12.2020.8.26.0000 29/07/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

encerramento irregular e 
ausência de bens penhoráveis

Portanto, na hipótese em testilha, tem-se que o encerramento irregular das 
atividades da empresa executada leva à conclusão de que houve confusão 
patrimonial entre o patrimônio da empresa executada e o de seus sócios, 

porquanto não procedida à liquidação do passivo societário e ausente 
notícia quanto ao destino de seu patrimônio.

2186923-08.2020.8.26.0000 29/07/2021
 ausência de bens penhoráveis e suposta 

administração fraudulenta 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

 ausência de bens penhoráveis 
e suposta administração 

fraudulenta 

Embora os agravantes sustentem a ausência dos requisitos legais para a 
desconsideração da personalidade jurídica, constata-se que há nos autos 

documentos que indicam o abuso perpetrado pelos sócios/administradores 
da empresa requerida, não se olvidando que houve a constrição de 44 
veículos, fls. 192/193 dos originais, sem que nenhum fosse localizado 
quando do cumprimento de mandado de penhora, fl. 397. Com efeito, 
vislumbrados nos autos indícios de confusão patrimonial e/ou gestão 
fraudulenta ou abusiva, requisitos autorizadores para desconsideração 

(art. 50, do Cód. Civil).

2049849-72.2021.8.26.0000 30/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2053760-92.2021.8.26.0000 30/07/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2073055-18.2021.8.26.0000 04/08/2021
formação de grupo econômico, sucessão 

empresarial irregular e esvaziamento 
patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não
sucessão empresarial irregular 

e esvaziamento patrimonial 

A prova dos autos é clara e bem elucidativa no tocante a confusão 
patrimonial, sucessão empresarial familiar com evidente objetivo de 

esvaziamento do patrimônio da parte executada

2132849-67.2021.8.26.0000 06/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2136095-71.2021.8.26.0000 06/08/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2169205-61.2021.8.26.0000 06/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2117638-88.2021.8.26.0000 06/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2126455-44.2021.8.26.0000 06/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2163382-09.2021.8.26.0000 09/08/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2162225-98.2021.8.26.0000 11/08/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2099813-34.2021.8.26.0000 11/08/2021
 ausência de bens penhorávei e exercício 

de atividade ilegal
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim exercício de atividade ilegal

O desvio de finalidade é evidenciado pela Deliberação CVM nº 807/2019, 
decorrente da apuração de indícios de que a empresa executada oferecia 

publicamente, sem autorização, serviços de consultoria e de administração 
de carteiras de valores mobiliários

2033110-24.2021.8.26.0000 13/08/2021
 ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2152332-83.2021.8.26.0000 13/08/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2134269-10.2021.8.26.0000 16/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2133654-20.2021.8.26.0000 16/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2104548-13.2021.8.26.0000 16/08/2021
formação de grupo econômico e 

transferência de ativos sem 
contraprestação  

Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não
formação de grupo econômico 
e transferência de ativos sem 

contraprestação  

Ora, vê-se que a empresa Vital (devedora) adquiriu os terrenos, contratou 
o agravante para a realização da obra, e o imóvel edificado com o 

respectivo terreno, foi transmitido diretamente à incorporadora 
desconsideranda JVB sem qualquer comprovação de contraprestação.



2164779-06.2021.8.26.0000 16/08/2021
encerramento irregular, formação de 

grupo econômico, sucessão empresarial 
irregular e blindagem patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim
 sucessão empresarial 
irregular e blindagem 

patrimonial 

as sociedades empresárias exploram a mesma atividade econômica e 
pertencem ao mesmo núcleo familiar, com estrutura societária inter-

relacionada e dependente. Há, portanto, indícios suficientes de desvio de 
finalidade e confusão patrimonial com a empresa originalmente executada.

2167027-42.2021.8.26.0000 19/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2097597-03.2021.8.26.0000 19/08/2021 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não formação de grupo econômico 

Ressalte-se que a presença de indícios da existência de grupo econômico, 
por si só, não é suficiente para autorizar de plano a inclusão da empresa 

indicada no polo passivo da execução, porquanto não comprovam a 
ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do que dispõe o art. 50, 
§4º, do Código Civil. E entendo correta a decisão proferida, considerando 
a necessidade de instauração do respectivo incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica visando apurar as irregularidades apontadas pela 
postulante, garantindo o contraditório e a ampla defesa à citada empresa.

2152974-56.2021.8.26.0000 19/08/2021
formação de grupo econômico e 

blindagem patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

formação de grupo econômico 
(com identidade de sócios, 
endereço e objeto social) e 

blindagem patrimonial 

Outro ponto a ser considerado é que a empresas citada atua basicamente 
no mesmo ramo de atividade da executada, sem olvidar que o agravado 

atua como sócio e administrador na empresa Expert Soluções em 
Equipamentos de Escritório Ltda, e em sociedade com sua esposa. Assim, 
tudo permite concluir que a referida empresa foi criada com o intuito de 
desviar patrimônio da executada, já que todo seu acervo foi esvaziado 

permitindo inclusive com isso uma confusão patrimonial, já que possuem 
sócios em comum.

2042111-33.2021.8.26.0000 23/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2042418-84.2021.8.26.0000 23/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2042339-08.2021.8.26.0000 23/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2044777-07.2021.8.26.0000 24/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2259841-10.2020.8.26.0000 24/08/2021 transferência de ativo sem contraprestação Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
Não

(mencionado)

No caso dos autos, o principal argumento utilizado pelo agravante foi a 
suposta confusão patrimonial envolvendo o imóvel de matrícula 796, do 
CRI de Avaré/SP, cuja propriedade era dos executados pessoas físicas 
Carlos e Riccioti e, após transação, foi incorporado ao patrimônio da 

executada Lavrotrac, a qual ofereceu o bem em locação à Avaré Veículos, 
evidenciando que ambas as empresas estavamestabelecidas no mesmo 

local. Todavia, a desconsideração da personalidade pressupõe a 
ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da 
demonstração de confusão patrimonial. Eventuais fraudes perpetradas, a 

despeito de condenáveis, não são capazes de acarretar a famigerada 
desconsideração.

2109793-05.2021.8.26.0000 24/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)

a mera existência de objeto social similar com identidade de alguns sócios 
em seu quadro social, não autoriza o reconhecimento da existência de 

grupo econômico com o objetivo de fraudar credores.

2161631-84.2021.8.26.0000 24/08/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2176874-68.2021.8.26.0000 25/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2154845-24.2021.8.26.0000 25/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2100370-21.2021.8.26.0000 25/08/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida



2125989-50.2021.8.26.0000 25/08/2021
 ausência de bens penhoráveis e sucessão 

empresarial irregular 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim sucessão empresarial irregular

Depreende-se, portanto, a existência de elementos que indicam a 
continuação da mesma atividade empresarial, com alteração apenas da 

personalidade jurídica, apta a caracterizar a sucessão empresarial, com o 
objetivo de fraudar credores. Patente, pois, a intenção de eximir a 

responsabilidade da empresa executada pelas dívidas contraídas, o que 
não é possível. Tratando-se de empresas envolvidas no mesmo ramo de 

atividades, de propriedade do mesmo sócio, constituída após assunção da 
obrigação perseguida pelo exequente, no mesmo endereço da empresa 

executada, a confusão está configurada, assim como o abuso, 
circunstâncias que autorizam o deferimento da medida pretendida pela 

empresa exequente.

2170165-17.2021.8.26.0000 25/08/2021
encerramento irregular, ausência de bens 
penhoráveis e esvaziamento patrimonial 

Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim esvaziamento patrimonial

A documentação contábil juntada pela agravada, em especial a de fls. 
69/71, indica o esvaziamento patrimonial após a formação do título 
judicial. Em 2014 e 2015 a executada declarou que possuía ativos 

financeiros acima de R$ 4.000.000,00.

2161521-85.2021.8.26.0000 27/08/2021
 ausência de bens penhoráveis e suposto 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

Sim
(presumido)

suposto esvaziamento 
patrimonial

Não obstante a esse absoluto vazio patrimonial, a executada, com 45 
(quarenta e cinco) anos de atuação no mercado de seguros, continuou a 
operar normalmente, comercializando seguros para a sua clientela, sem, 
contudo, apresentar os resultados de sua atividade para a satisfação do 

crédito exequendo. Diante disso, conquanto ainda não haja prova robusta 
do desvio patrimonial da executada para a conta bancária de seus sócios, 

ou mesmo no tocante à transferência de bens, há fortes indícios de que 
vem sendo utilizada de forma anormal para lesar a credora, o que não se 

pode admitir.

2109943-83.2021.8.26.0000 30/08/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

A não satisfação dos credores, por si só, não justifica a desconsideração 
da personalidade jurídica, se não demonstrados, concretamente, os fatos 
que indiquem não só a formação de grupo empresarial, mas também a 

confusão patrimonial entre as sociedades componentes do grupo, ou entre 
eles e seus sócios, ou ainda o desvio de finalidade.

2072457-64.2021.8.26.0000 30/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2086743-47.2021.8.26.0000 30/08/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2101880-69.2021.8.26.0000 30/08/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2055409-92.2021.8.26.0000 31/08/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2149234-90.2021.8.26.0000 31/08/2021  ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2120680-48.2021.8.26.0000 01/09/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não
Sim

(presumido)
Sim

(presumido)

À luz da prova documental, passível o ato, não apenas sob o enfoque do 
liame entre a executada e as agravadas Presto e Bug Sistemas, mas 

também pela forte suspeita de abuso da personalidade jurídica.

2086170-09.2021.8.26.0000 01/09/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2126878-04.2021.8.26.0000 01/09/2021 formação de grupo econômico Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não formação de grupo econômico 

De outro lado, os agravantes são os únicos integrantes do quadro 
societário da empresa, fato que supostamente se revela obstáculo à 

satisfação do crédito do exequente, afigurando-se, portanto, correta a 
determinação do Juízo de origem. Dessa forma, há indícios de confusão 

patrimonial, daí a possibilidade de extensão de responsabilidade e a 
invasão do patrimônio dos agravantes

2146508-46.2021.8.26.0000 02/09/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a existência de grupo econômico não é, por si só, suficiente para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a 

demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme 
art. 50, § 4º do Código Civil.

2169363-19.2021.8.26.0000 08/09/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2080756-30.2021.8.26.0000 08/09/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2202615-13.2021.8.26.0000 08/09/2021  ausência de bens penhoráveis Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bens da executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2156865-85.2021.8.26.0000 08/09/2021
sucessão empresarial irregular e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não

sucessão empresarial irregular 
e esvaziamento patrimonial 

Nesse cenário, possível concluir pelo desvio de patrimônio, já que todo 
seu acervo da executada foi esvaziado, continuando os sócios a exercer 

atividades regulares por meio da empresa “Krauss Aeronáutica 
Manutenções de Aeronaves”, permitindo com isso inclusive a confusão 

patrimonial.



2080561-45.2021.8.26.0000 08/09/2021
blindagem patrimonial  e transferência de 

ativos sem contraprestação
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

blindagem patrimonial  e 
transferência de ativos sem 

contraprestação

Assim, havendo nos autos elementos mais do que suficientes de convicção 
no sentido da utilização abusiva da pessoa jurídica da CMS, bem como da 

tentativa de blindagem patrimonial por parte de seus sócios, é o caso de 
repelida a preliminar de cerceio de defesa confirmar-se a decisão de 

desconsideração deferida pelo MM. Juízo de origem 

2080561-45.2021.8.26.0000 08/09/2021
blindagem patrimonial  e transferência de 

ativos sem contraprestação
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

blindagem patrimonial  e 
transferência de ativos sem 

contraprestação

Assim, havendo nos autos elementos mais do que suficientes de convicção 
no sentido da utilização abusiva da pessoa jurídica da CMS, bem como da 

tentativa de blindagem patrimonial por parte de seus sócios, é o caso de 
repelida a preliminar de cerceio de defesa confirmar-se a decisão de 

desconsideração deferida pelo MM. Juízo de origem 

2205130-55.2020.8.26.0000 09/09/2021
transferência de ativos sem 

contraprestação
Indeferiu IDPJ Alterou Provimento IDPJ Não

transferência de ativos sem 
contraprestação

Portanto, conforme se demonstrou, não é obrigatória, para a instauração 
do incidente, a presença absolutamente inequívoca dos requisitos para a 

desconsideração, pois a mera alegação idônea é apta a permitir o início do 
incidente, que, inclusive, poderá ser instruído antes do respectivo 

julgamento. Desse modo, no caso em questão a agravante alega que logo 
após a venda de imóvel comum do então casal pelo valor de 

R$760.000,00 (pág. 05), houve elevada majoração do capital social da 
empresa (de R$5.000,00 para 700.000,00 pág. 06), inclusive com a 

integralização do capital social em dinheiro (R$695.000,00).

2199509-43.2021.8.26.0000 10/09/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2144577-08.2021.8.26.0000 11/09/2021
sucessão empresarial irregular e 

esvaziamento patrimonial 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

sucessão empresarial irregular 
e esvaziamento patrimonial

Apurou-se nos autos do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica que a pessoa jurídica executada foi dissolvida, com esvaziamento 
econômico da sociedade, tendo sido aberta, no mesmo local da primeira 
empresa, uma empresa de nome parecido (Livraria Sol Taiyodo Ltda. 

EPP.), com outro ramo de atuação, mas tendo por sócio pessoa de mesmo 
sobrenome de um dos sócios da executada (Marcel Fujita). No perfil 

profissional de Marcel há descrição de que se trata de pessoa atuante na 
empresa executada (fls. 06 dos autos de origem).

2103627-88.2020.8.26.0000 13/09/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2204749-13.2021.8.26.0000 16/09/2021 formação de grupo econômico Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

A autora fundamenta sua pretensão na circunstância de a empresa estar em 
nome do filho do réu, que já é adulto, e figura como sócio da empresa 

desde a abertura. E a circunstância de ele ter um veículo valioso também 
não basta para a instauração do incidente.

2169863-85.2021.8.26.0000 20/09/2021
formação de grupo econômico e sucessão 

empresarial irregular  
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Não Sim

formação de grupo econômico 
e sucessão empresarial 

irregular  

No caso dos autos, as circunstâncias se traduzem em evidente manobra em 
frustrar a busca do crédito exequendo e, não tendo sido encontrados bens 
passíveis de penhora, parece caracterizada a má-fé dos sócios da empresa 

executada, que presumivelmente utilizaram-se da pessoa jurídica para 
prejudicar terceiros.Assim, tendo em vista a sucessão perpetrada pela 

empresa, temse a legitimidade da extensão da responsabilidade à empresa 
sucessora, Viação Metrópole Paulista S/A., diante das práticas acoimadas 

de abusivas emdetrimento de terceiros, medida útil e eficaz à 
concretização da justiça.

2257433-80.2019.8.26.0000 10/12/2021
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2011941-49.2019.8.26.0000 10/12/2021 alienação de imóveis entre empresas Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Não
No que toca à alegação de formação de “grupo econômico”, a verdade é 

que disso tampouco há demonstração.

2145883-80.2019.8.26.0000 04/12/2022
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

Não
(mencionado)

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2254822-57.2019.8.26.0000 04/12/2022
encerramento irregular e ausência de bens 

penhoráveis
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades da 
empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o acolhimento do 

pedido do credor.

2203634-25.2019.8.26.0000 05/12/2022 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Alterou Indeferiu IDPJ Não
Não

(mencionado)
a ausência de localização de bensda executada para satisfação da dívida 

não é prova suficiente para o deferimento da medida

2217540-82.2019.8.26.0000 05/12/2022
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim

Não
(mencionado)

formação de grupo econômico 
existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, exigido pelo 

art. 50, do CC, pois são empresas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico, com domicílio no mesmo endereço e com sócios em comum

2196736-93.2019.8.26.0000 09/12/2022
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim

a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da 
personalidade da pessoa jurídica se não for demonstrada a presença dos 
requisitos de que trata o art. 50 do CC, ou seja, desvio de finalidade ou 

confusão patrimonial.



1074470-20.2016.8.26.0100 19/12/2022 encerramento irregular Indeferiu IDPJ Não mudou Indeferiu IDPJ Sim
meros indícios de dissolução irregular da sociedade não são suficientes, 

por si só, para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade a 
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica

2259336-53.2019.8.26.0000 19/12/2022
ausência de bens penhoráveis e formação 

de grupo econômico 
Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim

ausência de bens penhoráveis 
e formação de grupo 

econômico 

restou constatada a atuação conjunta das empresas ora agravantes, as 
quais são constituídas por sócios que possuemrelação próxima de 

parentesco, havendo indícios claros de confusão patrimonial, situação que 
permite o reconhecimento da existência de elementos aptos a autorizar a 

inclusão das recorrentes no polo passivo da lide

2196762-91.2019.8.26.0000 19/12/2022 ausência de bens penhoráveis Provimento IDPJ Não mudou Provimento IDPJ Sim Sim
empresa executada não pagou 

suas dívidas por longo 
período 

fato de não honrar a empresa executada com seus compromissos perante 
seus credores, compromisso esse firmado em Juízo, evidenciando que a 

empresa agravante agiu comdesvio de finalidade, devendo a 
responsabilidade ser estendidas aos seus sócios


