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Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

‒ Salvo se requerida na petição inicial (art. 134 § 2º), processa-se 

mediante incidente (a pedido da parte ou do Ministério Público, 

art. 133, caput) e abrange as hipóteses de desconsideração 

inversa (sociedade da qual o réu seja sócio). Seria possível Ex 

officio? 

 

‒ Cabível em quais processos? Cabe em processos fiscais 

(ENFAM53) e trabalhistas (TST-IN 39/26; FNTP 30)?  

 

‒ Art. 133, § 1º: “O pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica observará os pressupostos previstos em lei” (art. 50 CC, 

art. 28 CDC, art. 2º, § 2º da CLT, art. 135 do CTN, etc.) 
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Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

 

‒ Art. 50 do Código Civil: “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.” 

 



© 2016 Trench, Rossi e Watanabe Advogados 4 

 

 

Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

‒ Desconsideração é analisada caso a caso. STJ recentemente 

consolidou entendimento: 

 “a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do 

 CC/2002 é a que relega sua aplicação a casos extremos, em 

 que a  pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins 

 fraudulentos,  configurado mediante o desvio da finalidade 

 institucional ou a confusão patrimonial. O 

 encerramento das atividades ou a  dissolução, ainda 

 que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, 

 para a desconsideração da personalidade jurídica, nos 

 termos  do Código Civil.” (STJ, EREsp 1.306.553/SC, Rel. 

 Ministra Maria  Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.12.2014) 
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Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

‒ “... restou infrutífero o bloqueio de ativos financeiros e localização de 

bens; embora sem baixa formal da empresa na Junta Comercial, em seu 

domicílio funciona hoje um escritório de contabilidade, em clara indicação 

de encerramento irregular; no ano de ajuizamento da execução, a 

empresa executada apresentou lucro e tinha declarado vultoso 

patrimônio fixo, mas desaparecidos na declaração ao Fisco do ano 

seguinte, além da omissão de entrega nos posteriores. Isso permite a 

conclusão lógica de que foram praticados atos fraudulentos por seus 

responsáveis para dilapidar o patrimônio da executada a fim pagar a 

dívida contraída, não se aplicando ao caso a jurisprudência restritiva.” 

(TJ/SP, 31ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 

2143475-58.2015.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, d.j. 01.09.15) 

 

‒   
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Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

‒ Há distinção entre sócios majoritários e minoritários? 

 

“Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há 

fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles 

gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão 

alcançados pela referida desconsideração." 

(STJ, REsp 1.250.582/MG, Rel. Luis Felipe Salomão, 4 ª Turma, 

12.04.2016) 
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Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

‒ O incidente gera a suspensão do processo (§ 3º, art. 134), salvo 

se a desconsideração for requerida na petição inicial (§ 2º, art. 

134) 

 

‒ Cabível em todas as fases do processo de conhecimento, 

cumprimento de sentença ou execução (art. 134, caput). Também 

cabível no JEC (art. 1.062) 
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Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

 

− Sócio ou pessoa jurídica que poderá ser atingida com a 

desconsideração deverá ser citado para se manifestar em 15 dias, 

podendo requerer provas (art. 135) 

 

− É cabível cautelar para bloqueio de bens, se a demora na citação 

puder gerar a ineficácia da medida? Se preenchidos os requisitos 

da tutela de urgência, seria admissível prolação de decisão sem 

oitiva do sócio? 
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Incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (arts. 133 a 137) 

 

− Decisão atacável por agravo de instrumento (art. 136). Se a 

decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno (art. 137) 

 

− Acolhido o pedido, a alienação ou oneração de bens havida em 

fraude à execução será ineficaz em relação ao requerente (art. 

137). Alienação ocorrida apenas após a citação do sócio? 

 

− Acolhido o pedido, sócio assume a posição processual de parte. 

Nessa condição, é legitimado à impugnação da pretensão 

executória do credor 

 

 

 

  

 

 


