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Resumo. 

 

O presente texto, como um todo, tem por objetivo estabelecer as principais premissas e 

fornecer argumentos que demonstrem que as demais empresas de um grupo de sociedades 

podem vir a responder por débitos da companhia a que estiverem, de alguma maneira, ligadas 

– seja uma empresa a ela coligada, seja a sua controladora (ou mesmo o acionista controlador, 

pessoa física), ou então aquela(s) que possua(m) participação significativa na companhia 

devedora –, caso se configurem as situações justificadoras da aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica da devedora original. 

Destarte, o intuito aqui primeiramente é tratar do que vem a ser a referida teoria e as situações 

em que deve ser aplicada para, em seguida, demonstrar que as sociedades anônimas (inclusive 

as de capital aberto) também podem ser atingidas, de maneira semelhante ao que ocorre com 

mais freqüência nas sociedades limitadas (e, atualmente já sem grandes ressalvas na doutrina 

e jurisprudência, em razão da previsão contida no art. 50, do atual Código Civil, em que se co-

responsabilizam os seus sócios).  

Entendemos não haver motivos que possam diferenciar a situação de co-responsabilidade do 

acionista (controlador ou com participação relevante na empresa devedora originária), ou de 

empresa coligada, se comparada aos sócios das sociedades limitadas. A possibilidade de a 

desconsideração da personalidade jurídica também atingir as companhias de capital aberto é 

inegável, pois a aplicação do disposto no artigo 50, CC, deve ser ampla, sempre que 

configuradas as situações ali previstas, afinal, não há justificativa legal, ou mesmo moral e 

ética, que possibilite interpretação restritiva ao tema, quando o magistrado se deparar com 

situação de fraude, abuso de direito, confusões patrimoniais, entre outras.  

Nestes casos, independentemente do tipo societário – sociedade limitada ou por ações, mesmo 

as de capital aberto – deverá ser decretada, no caso concreto, a desconsideração da 

personalidade jurídica.  
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1. INTRODUÇÃO. 

 

A pessoa jurídica – ente ficticiamente criado, em 

contraposição à pessoa natural1 – é dos mais importantes institutos jurídicos já criados. 

Objetivando o incentivo do desenvolvimento de atividades econômicas produtivas, e, por 

conseguinte, o aumento na arrecadação tributária e o desenvolvimento econômico e social, 

mas ao mesmo tempo com a devida garantia e proteção a quem se submetesse a tais desafios, 

percebeu-se a necessidade de ser encontrar uma maneira de limitar os riscos dessas atividades 

econômicas. 

Para tanto, a criação do instituto da pessoa jurídica, ou 

seja, de sociedades personificadas, acabou sendo a maneira encontrada pelo legislador, para 

atingir todos esses fins, pois, criou-se um ente autônomo, com direitos e obrigações próprias, 

que não se confunde com as pessoas de seus membros, já que estes investem apenas parte do 

seu patrimônio, em troca da assunção de riscos limitados de eventual prejuízo – no caso das 

sociedades de responsabilidade.  

A primeira conseqüência do reconhecimento da 

personalidade jurídica é, assim, a separação do seu patrimônio (da pessoa jurídica) e o de seus 

integrantes ou dirigentes. A separação patrimonial e a limitação da responsabilidade do sócio 

formam um principio da mais alta importância no mundo jurídico, razão pela qual o seu 

desvirtuamento, por parte dos empresários, acabou por gerar uma reação por parte da 

jurisprudência e da doutrina, em diversos países, permitindo-se desconsiderar, 

excepcionalmente, a autonomia patrimonial dessas pessoas jurídicas, como veremos adiante, 

ao longo do presente texto. 

 

Feita esta breve introdução, cabe-nos, agora, fornecer o 

conceito de pessoa jurídica. Costuma-se definir a pessoa jurídica como o grupo de pessoas, ou 

                                                           
1
 A pessoa jurídica nada mais seria que “uma armadura jurídica para realizar de modo mais adequado os 

interesses dos homens”, conforme repetidas citações da doutrina pátria, traduzidas, a partir da obra de 
FERRARA, Francesco. Trattato di diritto civile italiano . Roma: Athenaeum, 1921. 
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conjunto de bens (como ocorre com as fundações), ao qual o Estado reconhece a aptidão para 

ser sujeito de direitos e obrigações (reconhece, pois, a personalidade jurídica), com 

existência distinta da de seus membros e com a função social de realizar também os interesses 

da coletividade, especialmente o dever de contribuir com a arrecadação de tributos – ou seja, a 

pessoa jurídica tem importante missão social a cumprir, que é a do atendimento de interesses 

não apenas de seus sócios, mas também de toda a comunidade. O Estado confere 

personalidade com este fim e não para a facilitação de fraudes e falcatruas. 

A respeito, já lecionava, há muitos anos, Rubens Requião: 

“a sociedade garante a determinadas pessoas as suas prerrogativas, não é para ser-lhes 

agradável, mas para assegurar-lhes a própria conservação. Esse é, na verdade, o mais alto 

atributo do Direito: sua finalidade social”2.  

Resta evidenciada, portanto, a importante função social 

que a pessoa jurídica desempenha na sociedade, em prol do bem comum, suprindo a própria 

deficiência humana. O instituto da pessoa jurídica fornece o instrumento jurídico mais idôneo 

para, de modo muito eficiente e, ao mesmo tempo, muito simples, prover a satisfação de 

certos interesses humanos, garantindo a necessária coordenação e permanência dos meios 

econômicos e das atividades destinadas a servi-los. Com essa exigente e pretensiosa ambição 

nasceu a “pessoa jurídica”, também chamada de “pessoa moral” (no Direito francês) e 

“pessoa coletiva” (no Direito português)3.                 

Assim, a pessoa jurídica é instrumento da mais alta 

importância para o desenvolvimento econômico. Porém, o seu uso adequado, por todos os 

empresários, não é uma situação que sempre prevaleça. Em verdade, a possibilidade de 

explorar atividade econômica com limitação de prejuízos pessoais fez com que muitos 

empresários, acobertados por esse manto, passassem a se valer de sociedades regulares para a 

prática de uma série de fraudes e/ou de abusos de direito.  

                                                           
2 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica . Revista dos Tribunais, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 58, nº 410, dez/69, p. 15. 
3 A propósito, como bem observa Zenildo Bodnar, “impende destacar que o reconhecimento da personalidade 
como centro de imputação de deveres e ponto-base nas relações jurídicas apresenta contornos específicos em 
cada ramo do direito de acordo com as suas exigências e características. Assim o reconhecimento da 
personalidade no direito não é idêntico ao direito civil, processual ou penal” – In: BODNAR, Zenildo. 
Responsabilidade Tributária do Sócio Administrador. Curitiba: Juruá, 2011, p. 158. 
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Com isso, as sociedades passaram a contrair, em seus 

nomes, inúmeras obrigações sem que houvesse a capacidade de solvê-las, ou seja, com a 

ciência de que não possuíam bens suficientes, em seu patrimônio, para a satisfação dessas 

obrigações, levando, assim, os seus sócios, a ficar com os ganhos – deixando o prejuízo aos 

credores e, porque não dizer, à sociedade em si, em caso de decretação de falência da 

empresa, em razão de todas as agruras que esta situação provoca. 

A fim de evitar esse uso indevido da pessoa jurídica é que, 

como já brevemente referido acima, doutrina e jurisprudência criaram a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica – que, em linhas iniciais e gerais, nada mais é 

do que a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi concebida, ou seja, a 

forma de limitar e coibir o uso indevido da pessoa jurídica, tornando a sua personalidade 

relativa circunstancialmente (afinal, o desvio da função faz com que deixe de existir razão 

para a separação patrimonial, já que foi empregada para propósitos ilegítimos, impróprios e 

desonestos, o que não se pode tolerar). 

Por isso, desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada 

mais justo que retirar os privilégios que a lei lhe assegura, desautorizando a autonomia 

patrimonial no caso concreto, a fim de atingir o patrimônio dos sócios. Diz-se “no caso 

concreto”, porque nessas situações não se afasta definitivamente o conceito patrimonial da 

pessoa jurídica, que continua a existir: a desconsideração ocorre apenas naquela situação, em 

que há o reconhecimento da fraude ou do abuso do direito, somente devendo ser reconhecido 

e aplicado de forma excepcional, analisando-se eventual conflito com outros valores, como o 

da necessidade de satisfação dos credores4.  

A solução deste conflito deve se dar pela prevalência do 

valor que for considerado o mais relevante. O progresso e o desenvolvimento econômico, 

                                                           
4 Nestes termos, ao tratar do abuso da personalidade jurídica, Waldírio Bulgarelli assim se expressou: “daí que 
um dos grandes problemas que afligem a sociedade anônima moderna é o abuso da personalidade jurídica, 
gerando a teoria do ‘superamento’ da personalidade jurídica, designada na Inglaterra e nos Estados Unidos como 
disregard of legal entity, e aí conhecida por meio de expressões como to Pierce the veil, to lift the curtain, to 
Pierce and look behind the veil of personaity, to look the man behind the mask, lifting of piercing the corporate 
veil ou craking open the corporate veil, e na Alemanha como Missachtung der Rechform der Juristichen Person 
(desconsideração), Durchgriff der Rechtform der Juristichen Person (penetração) e Lengnung der Rechtform der 
Juristichen Person (negação), que inclusive chegou até nós, sendo assinalada pela Jurisprudência, primeiro, 
timidamente, como é natural num meio acanhado e preso excessivamente ainda ao formalismo jurídico, e agora 
mais decididamente. Atualmente, está previsto no Código do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/09/1990” – In: 
BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. São Paulo: Atlas, 12ed., 2001, p. 20. 
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proporcionados pela pessoa jurídica, são – numa primeira análise – mais importantes que a 

satisfação individual do credor. Porém, se no caso concreto a finalidade social do direito for 

descumprida pela empresa e pelos seus sócios, a personificação perderá espaço.  

 

2. CONCEITUAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA PELA DOUTRINA. 

 

Marçal Justen Filho, depois de muito estudar o tema, 

assim se pronunciou sobre a desconsideração da personalidade jurídica: “é a ignorância, para 

casos concretos e sem retirar a validade do ato jurídico específico, dos efeitos da 

personificação jurídica validamente reconhecida a uma ou mais sociedades, a fim de evitar 

um resultado incompatível com a função da pessoa jurídica”5. 

Fábio Ulhoa Coelho define a desconsideração da 

personalidade jurídica da seguinte maneira: “O juiz pode decretar a suspensão episódica da 

eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica, se verificar que ela foi utilizada como 

instrumento para a realização de fraude ou de abuso de direito”6.  

Já Maria Helena Diniz assim leciona:  

 

A personalidade jurídica, [...], será, então, considerada como um direito 
relativo, permitindo ao órgão judicante derrubar a radical separação entre a 
sociedade e seus membros, para decidir mais adequadamente, coibindo o 
abuso de direito e condenando as fraudes, ordenando, para tanto a penhora 
de bens particulares dos sócios [...]. Portanto, o magistrado, segundo a 
disregard doctrine, poderá desconsiderar a autonomia da pessoa jurídica, 
quando utilizada abusivamente, para fins contrários à lei. [...] O direito do 
sócio, de ver intangíveis os seus bens em face das obrigações da sociedade 
não é mais absoluto7.  

 

                                                           
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro , São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987, p.57. 
6 COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1989, p. 92. 
7 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V. 8: Direito de empresa. 2ed. São Paulo, Saraiva, 
2009, p. 548. 
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Vale, ainda, fazer referência a Zenildo Bodnar, para quem 

os pressupostos relativos à aplicação da desconsideração da pessoa jurídica podem apresentar 

pequenas variações, dependendo do ramo do Direito a que estiver sendo aplicada, haja vista 

que cada um possui suas particularidades e princípios. Porém, indica Bodnar, “certos 

pressupostos são comuns. São pressupostos gerais para aplicação da teoria: a prática de ato 

abusivo; dano; impossibilidade de reparação do dano pela pessoa jurídica; dolo ou culpa do 

sócio da pessoa jurídica responsável pela prática do ato abusivo”8. 

Postas estas definições acima, agora, por palavras 

próprias, podemos afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser 

conceituada como medida excepcional que retira, de maneira episódica e momentânea, a 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com a finalidade de estender os efeitos de suas 

obrigações às pessoas de seus sócios e/ou administradores, como sanção pela prática de 

condutas de desvio da função da pessoa jurídica. 

 

3. ORIGEM HISTÓRICA DA TEORIA DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

 

A autonomia patrimonial foi elevada a patamares de quase 

total intangibilidade, notadamente após a edição do “Código Napoleônico” (nome dado ao 

Código Civil francês, de 1804). No entanto, já mesmo no curso do século XIX, começaram a 

surgir preocupações com a utilização indevida da pessoa jurídica, o que levou os juristas a 

desenvolverem pensamentos, a partir de casos concretos, com vistas a relativizar a autonomia 

patrimonial das pessoas jurídicas, para não se chegar a resultados ofensivos aos próprios 

princípios do Direito. 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

surgiu assim então, tendo se desenvolvido primeiramente nos países da chamada Common 

                                                           
8
 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio Administrador. Curitiba: Juruá, 2011, p. 172. 
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Law, pois no Direito Continental – também conhecido por Civil Law9 – os fatos (oriundos dos 

casos concretos) não possuem a força de gerar novos princípios, em razão da prevalência das 

normas legais. A doutrina, em geral, indica que o primeiro caso de aplicação da 

desconsideração da pessoa jurídica ocorreu no caso “Salomon x Salomon Co.”, no final do 

século XIX, na Inglaterra10. 

Neste caso precedente, Aaron Salomon era um 

comerciante de destaque na área de calçados que, após mais de três décadas atuando de 

maneira autônoma, resolveu constituir uma limited company (similar à nossa sociedade 

anônima fechada), transferindo seu fundo de comércio à referida companhia, onde passou a 

possuir vinte mil ações, e os outros seis sócios, que eram de sua família, apenas uma ação 

cada. Além das ações, Aaron Salomon também assumiu a condição de credor privilegiado da 

companhia, face a algumas obrigações.  

Em pouco tempo, a companhia não se mostrou viável, e 

entrou em estado de liquidação, tendo os credores, sem garantia, restado bastante insatisfeitos. 

O liquidante, então, para resguardar os interesses de tais credores, pretendeu uma indenização 

pessoal de Aaron Salomon, já que a companhia era ainda a sua atividade pessoal, pois, a bem 

da verdade, os demais sócios eram figurantes, sem participação efetiva na sociedade. Com 

base nestes argumentos, tanto o juiz de primeiro grau, como também a Corte de Apelação, 

desconsideraram a personalidade da companhia, impondo à pessoa de Aaron Salomon a 

responsabilidade pelos débitos da sociedade. Porém, tais decisões acabaram sendo reformadas 

pela “Casa dos Lordes”, que prestigiou a autonomia patrimonial da sociedade regularmente 

constituída. De toda maneira, está neste caso11 o embrião da disregard doctrine12. 

                                                           
9 A respeito da divisão do Direito em sistemas e famílias, v. DAVID, René. Os grandes sistemas do direito 
contemporâneo, 2ed., São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
10 Como, entre outros, GUIMARÃES, Flávia Lefèvre. Desconsideração da pessoa jurídica no código de 
defesa do consumidor – aspectos processuais. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 21 

11 Há autores, no entanto, que têm como leading case do tema o caso ocorrido nos Estados Unidos, ainda na 
primeira década do século XIX, entre o Bank of United States e Deveaux. Na referida ação, o Juiz Marshall 
conheceu do caso e levantou o véu da pessoa jurídica, para considerar a característica dos sócios, 
individualmente. Mas, ao que a maioria dos estudos doutrinários indica, não se tratou propriamente de um 
leading case a respeito da desconsideração da pessoa jurídica, pois não se discutia sobre responsabilidade, sobre 
autonomia patrimonial, mas, muito mais que isso, a discussão era em torno da competência da justiça federal 
norte-americana, a qual só abrangia controvérsias entre cidadãos de diferentes estados. Como não se podia 
considerar a sociedade um cidadão, então, levou-se em conta os diversos membros componentes da pessoa 
jurídica, para que se pudesse conhecer da questão no âmbito federal – neste aspecto, v. SILVA, Alexandre 
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4. TERMINOLOGIA. 

 

Surgida na jurisprudência anglo-saxônica – como 

anteriormente relatado –, a desconsideração da personalidade jurídica tem como terminologia 

original a expressão inglesa disregard of legal entity, ou, simplesmente, disregard doctrine. 

Nos países da Common Law também são utilizadas expressões retóricas, como “levantar o 

véu da pessoa jurídica” (em inglês, piercing the corporate veil). No direito italiano, utiliza-se 

a expressão superamento della personalitá giuridica13. No Brasil, há autores – a minoria – 

que falam em “despersonalização”. Porém, a imensa maioria da doutrina utiliza como 

expressão mais correta para tal instituto, “desconsideração da personalidade jurídica”. E essa 

predileção dos juristas não advém de mero preciosismo terminológico.  

Há, na realidade, uma grande diferença entre as duas 

expressões: despersonalizar é completamente diverso de desconsiderar a personalidade, já que 

(despersonalizar) pode ser conceituado como algo próximo a anular a personalidade – o que 

não ocorre na desconsideração. Nesta, não se anula a personalidade, mas, sim, ocorre a 

retirada momentânea de eficácia da personalidade, no caso concreto e dentro de seus limites. 

Trata-se de situação excepcional e limitada, pois a pessoa jurídica, como já referido, é um 

instituto muito importante para ser destruído, sofrendo a suspensão dos efeitos da separação 

patrimonial. 

Ou seja, por se tratar de uma técnica aplicada a alguns 

casos concretos, de forma temporária, conclui-se que a pessoa jurídica continua a existir para 

os demais atos, em que não existam motivos para aplicar a teoria da desconsideração.  

                                                                                                                                                                                     

Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. São Paulo: Editora 
LTR, 1999, p. 32 e ss. 
12 Na doutrina, destacam-se alguns trabalhos clássicos sobre o tema: Disregard of corporate fiction and allied 
corporation problems, de Wormser, publicada inicialmente em 1927, a obra Aparencia y realidad en las 
sociedades mercantiles, de Rolf Serick, publicada em alemão, no ano de 1953, e ainda Il superamento della 
personalitá giuridica delle societá di capitalli nella "common law" e nella "civil law" , de Piero Verrucoli, 
do ano de 1964. No Brasil, em destaque o artigo de Rubens Requião, publicado em 1969, com o título Abuso de 
direito e fraude através da personalidade jurídica, objeto de referências nossas, ao longo do presente texto. 
13 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e 
os grupos de empresas. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 65. 



12 

 

 

5. A PERSONALIDADE JURÍDICA COMO FICÇÃO 

LEGAL E A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO (E M RAZÃO DA 

FRAUDE E DO ABUSO DE DIREITO). 

 

No sistema pátrio, a personalidade jurídica das sociedades 

nasce com o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente (art. 18, CC). Sem tal 

registro, não importa se existe ou não o ato constitutivo, não se pode falar em personificação 

da sociedade, mas em sociedade irregular – e, não se tratando então, verdadeiramente, de uma 

pessoa jurídica, não há que se cogitar de autonomia patrimonial, não havendo a possibilidade 

uso desta autonomia para fins escusos. 

Nas sociedades irregulares, os sócios assumem 

responsabilidade direta, solidária e ilimitada pelos atos praticados pela sociedade14, não 

havendo embasamento, dessa maneira, para a aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica. 

Ademais, além da personificação é necessário também que 

se trate de sociedade na qual os sócios tenham responsabilidade limitada, ou seja, de 

sociedade anônima ou de sociedade por quotas de responsabilidade limitada15 (que são 

praticamente as únicas que existem, na prática, no país, pois as demais sociedades 

empresárias previstas no CC – simples; em nome coletivo; em comandita simples e em 

comandita por ações –, representam muito pouco das sociedades em atividade).  

Ora, sendo a personalidade uma criação do legislador, e, 

portanto, uma ficção, o ordenamento jurídico pode a qualquer tempo suspender seus efeitos, 

desconsiderando-a. As ficções legais existem para alcançar um fim justo e específico, 

atendendo ao objetivo para o qual foram criadas, não podendo dar margem a desvios, razão 

pela qual este mesmo ordenamento jurídico deve realizar o controle do uso desta ficção, 
                                                           
14 ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios. Obrigações mercantis, tributárias, 
trabalhistas: da desconsideração da personalidade jurídica (doutrina e jurisprudência). 3ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 15. 
15 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica..., p. 26. 
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definindo os seus exatos limites (no caso, os limites do uso adequado por parte da pessoa 

jurídica).  

Um desses limites – agora imposto pela lei (art. 50, CC), 

pois, antes, tinha guarida apenas em alguns ramos do Direito (além, claro, de ser versado pela 

doutrina e jurisprudência, valendo-se de lições e normas legais do direito comparado) – é 

justamente a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, que, como 

instrumento do direito positivo, deve ser utilizado para adequá-la a seus referenciais “meta-

jurídicos”, como forma de evitar um resultado injusto pela utilização indevida da pessoa 

jurídica.  Noutras palavras, a aplicação da desconsideração pressupõe uma sociedade, em que, 

exaurido o patrimônio social, não seja ele bastante para saldar o débito frente a terceiros. 

Como já dito, a autonomia patrimonial, embora seja um 

importante princípio, não é um princípio absoluto. Assim, se a entidade legal é utilizada para 

frustrar o interesse público, para justificar equívocos ou até mesmo crimes, bem como para 

proteger fraudes, o Direito deve considerar a sociedade como uma mera “associação de 

pessoas” – fazendo com que o princípio antes citado possa ser superado (reforçando 

novamente: sempre com cautela, apenas em casos excepcionais, de claro desvirtuamento no 

uso da pessoa jurídica, sob pena de a aplicação generalizada e desmesurada da referida teoria 

poder extinguir uma das maiores criações do direito moderno, que é a ficção da pessoa 

jurídica)16. 

A desconsideração é perfeitamente justificada, por ser uma 

maneira de controlar o privilégio da personalidade jurídica das sociedades. A autonomia 

patrimonial destas é um meio legítimo de destaque patrimonial, limitando os riscos da 

atividade empresarial, fomentando o desenvolvimento do que se costuma chamar “economia 

de mercado”. Contudo, inúmeros são os que lançam mão de autonomia patrimonial para se 

ocultar e fugir ao cumprimento de suas obrigações. Neste particular, está-se diante da prática 

de fraude, que deve ser repelida. 

                                                           
16 Dessa maneira, não se tem entendido como causa para aplicar a teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica a mera incapacidade administrativa de seus dirigentes. Tal incapacidade não significa, sempre, tratar-se 
de comportamento ilícito, ou mesmo de desvio da finalidade da entidade jurídica. 
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Diz-se da fraude o artifício malicioso para prejudicar 

terceiros, isto é, na visão de Alexandre Couto Silva, “a distorção intencional da verdade com 

o intuito de prejudicar terceiros”17. O essencial, diz o autor, na sua caracterização, é o intuito 

de prejudicar terceiros, independentemente de se tratarem de credores. Tal prática até pode ser 

considerada lícita; sua ilicitude decorre do desvio na utilização da pessoa jurídica, nos fins 

ilícitos buscados no manejo da autonomia patrimonial18. 

Um bom exemplo disso está na lição de Fábio Ulhoa 

Coelho, quando menciona o descumprimento de cláusula contratual de não restabelecimento 

no trespasse do estabelecimento comercial19. Explica-se melhor: quando um comerciante 

aliena seu estabelecimento (negócio jurídico mercantil chamado de “trespasse”), normalmente 

impõe-se-lhe uma “cláusula de não restabelecimento”, ou seja, de não poder o alienante se 

restabelecer, fazendo concorrência ao adquirente do estabelecimento. Sendo empresário, trata-

se de uma obrigação pessoal do alienante, que, para se furtar à sua observância, acaba por 

constituir uma pessoa jurídica – distinta da sua pessoa física, portanto –, a quem não seria 

imposto o dever de não restabelecimento. Todavia, vê-se claramente o artifício utilizado pelo 

empresário, para prejudicar o adquirente, restando configurada a fraude, ausente a boa-fé.  

A fraude à lei é uma subespécie dos negócios indiretos, 

onde a ilegitimidade decorre não do desvio de função, mas da finalidade ilícita de tal desvio. 

Assim, é o uso da autonomia patrimonial para fins ilícitos que permite a desconsideração – ou 

seja, não basta o negócio indireto para desconsiderar a personalidade jurídica de uma 

empresa. Para isso, necessário é que haja utilização da pessoa jurídica para alcançar fins 

ilícitos. Vale ressaltar que não basta a fraude em si; é necessário que ela esteja correlacionada 

ao uso indevido da pessoa jurídica, no tocante a sua autonomia patrimonial20. 

Portanto, para haver a desconsideração do fenômeno da 

personificação, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pelas obrigações contraídas 

pela empresa (ou seja, uma sociedade personificada, já que, sem a existência de personalidade 

                                                           
17 SILVA, Alexandre Couto, Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica..., p. 36 e 39. 
18 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 3ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p. 283. 
19 COELHO, Fábio Ulhoa. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 217. 
20 Conforme COELHO, Fábio Ulhoa. O empresário e o direitos do consumidor..., p. 223. 
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não há o que desconsiderar), é necessário que se configure a fraude, ou então o chamado 

abuso de direito, ambos relacionados à autonomia patrimonial21.  

Quanto ao abuso de direito, como fundamento para a 

desconsideração da personalidade jurídica, pode-se dizer que ele é assim reconhecido quando 

há desvio de finalidade do uso da pessoa jurídica. O exercício dos direitos deve atender à 

finalidade social, caso contrário, será considerado, então, abusivo qualquer ato que, por sua 

motivação e por seu fim, vá contra o objeto; contra a função do direito – ou seja, nada mais, 

nada menos que o mau uso do direito. 

No abuso do direito, o ato praticado é permitido pelo 

ordenamento jurídico – trata-se, então, de um ato, a princípio, lícito, que, porém, afasta-se da 

sua finalidade social. Este “mau uso” da personalidade jurídica, com a sua utilização para fins 

diversos dos quais deveriam ser buscados, é que primordialmente autoriza a sua 

desconsideração. Ao contrário da fraude, no abuso de direito o propósito de prejudicar não é 

essencial, há apenas o mau uso da personalidade jurídica. 

Há, ainda, na doutrina, quem encontre, na prática de ato 

abusivo, a justificativa para aplicação da teoria – sendo entendido,  

ato abusivo como a conduta dolosa ou culposa praticada pelo sócio, 
que implique dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica, em 
prejuízo dos credores. Não é simples mora da pessoa jurídica, mas 
inadimplemento absoluto em função da conduta do sócio. Pode ser 
tanto o ato praticado com infração à Lei, como, com abuso de 
direito22. 

 

Aplicando-se a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica ao caso concreto, chega-se à responsabilização dos sócios, ou então de seus 

administradores. Vale ressaltar, todavia, que a responsabilização dos sócios, ou então de seus 

                                                           
21 Há autores, contudo, com entendimento distinto. Fábio Konder Comparato é um deles. Comparato entende que 
é a “confusão patrimonial” o requisito primordial da desconsideração, desenvolvendo o que se costumou chamar 
de “sistema objetivo”. Mas, a maioria da doutrina pátria entende que a confusão patrimonial é apenas um sinal – 
que pode servir mais como apoio, para se chegar à desconsideração, mas não pode ser considerado o seu 
fundamento principal, pois a confusão patrimonial não é suficiente para coibir todos os casos de desvio da 
função da pessoa jurídica, pois há situações em que não há confusão de patrimônios, mas sim o desvio da função 
da pessoa jurídica, autorizando a superação da sua autonomia patrimonial. 
22 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio Administrador..., p. 172. 
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administradores, também pode ocorrer em outras situações que não se confundem com a 

teoria da desconsideração: quando os sócios ou administradores extrapolam seus poderes 

violando a lei ou o contrato social, a lei lhes impõe a responsabilidade por tais atos. Trata-se 

de responsabilização pessoal e direta, que ocorre quando, por exemplo, o diretor ou o gerente 

age em desobediência a determinados preceitos legais ou contra disposição estatutária. Nestes 

casos, ao se configurar a prática de ato ilícito, doloso ou culposo, responderá o agente por 

ilícito seu, por fato próprio, não havendo que se suspender, nem momentaneamente, a eficácia 

da autonomia patrimonial da pessoa jurídica23. Como exemplos dessas situações, podemos 

mencionar os conteúdos do art. 135 do CTN24; arts. 10 e 16, do Decreto 3.708/1925; e arts. 

117 e 158, da Lei 6.404/7626 (Lei das S/A).  

                                                           
23 OLIVEIRA, José Lamartine Côrrea. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 520. 
24 “Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes 
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas 
no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas de direito privado”.  
25 “Art. 10 - Os sócios-gerentes ou que derem o nome à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações 
contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente 
pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do contrato ou da lei” e “Art. 16 - As deliberações 
dos sócios, quando infringentes do contrato social ou da lei, dão responsabilidade ilimitada àqueles que 
expressamente hajam ajustado tais deliberações contra os preceitos contratuais ou legais”. Vale ressaltar, 
contundo, que muito se argumenta que o Decreto 3.708/19, por ser uma lei especial, não foi revogado pelo atual 
CC (lei geral). Porém, tal raciocínio, parece não poder prosperar. Mesmo o atual CC não tendo feito menção 
expressa da sua revogação, houve ao menos uma derrogação tácita, seja por apresentar incompatibilidade com a 
lei posterior, ou pelas matérias do diploma anterior terem passado a ser reguladas de forma completa. A Lei de 
Introdução ao Código Civil define as hipóteses de revogação das leis, entre as quais a “tácita” (quando há 
incompatibilidade entre as suas disposições e as da lei nova ou, quando esta regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior). A análise dos institutos previstos no Decreto, em comparação ao disposto no Livro II, do 
CC, indica que o legislador efetivou no Código de 2.002 uma regulação completa da matéria tratada no Decreto 
3.708/19, tendo inclusive ampliado, em muito, o detalhamento e a abrangência da disciplina, incluindo diversas 
previsões até então inexistentes 
26 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 
1º São modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou 
lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da 
participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; b) 
promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, 
com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que 
trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; c) promover 
alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim 
o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou 
aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; d) eleger administrador ou fiscal que sabe 
inapto, moral ou tecnicamente; e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, 
descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua 
ratificação pela assembléia-geral; f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de 
sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; g) aprovar ou fazer 
aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que 
saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade; h) subscrever ações, 
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6. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA NO  DIREITO POSITIVO BRASILEIRO.   

 

A teoria da desconsideração, como visto anteriormente, 

prescindiria de dispositivos legais para a sua aplicação. Doutrina e jurisprudência pátrias já 

vinham, há anos, reconhecendo-a e a aplicando. Apesar disso, o legislador brasileiro 

contemporâneo, como forma de reconhecer o que já vinha sendo posto, houve por bem 

acolhê-la, primeiramente pelo art. 28, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e, 

em seguida, pelo art. 18, da Lei 8.884/94 (que dispõe sobre a prevenção e repressão às 

infrações contra a ordem econômica – revogada pela Lei n. 12.529/11, que trata do tema da 

desconsideração no art. 3427) e também pelo disposto no art. 4º, da Lei n. 9.605/98 (que trata 

das lesões ao meio ambiente)28 – referidos dispositivos receberam críticas, posto que não 

adotaram a melhor técnica redacional, confundindo institutos diversos29. 

                                                                                                                                                                                     

para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. § 2º No 
caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o 
acionista controlador. § 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os 
deveres e responsabilidades próprios do cargo” e “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável 
pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, 
civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou 
dolo; II - com violação da lei ou do estatuto. § 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros 
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo 
conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador 
dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo 
possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em 
funcionamento, ou à assembléia-geral. § 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos 
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal 
da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. § 3º Nas companhias abertas, a 
responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4º, aos administradores que, por 
disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. § 4º O administrador 
que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador 
competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente 
responsável. § 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou 
para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto’. 
27 “Art. 34.  A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Parágrafo único.  A desconsideração também será efetivada 
quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por 
má administração”.  
28 ”Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. 
29 O CDC recebe críticas por ter se afastado dos pressupostos ensejadores da aplicação da teoria, desvirtuando-a, 
por consagrar hipóteses diversas sob a mesma rubrica. Há que se afastar, ainda, o entendimento de que o art. 2º, 
§ 2º, da CLT acolhe a desconsideração. Tal dispositivo excepciona a autonomia resultante da formação de 
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6.1. A DESCONSIDERAÇÃO NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. 

 

Como visto, a introdução da teoria da desconsideração no 

direito positivo brasileiro é atribuída ao art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se 

de dispositivo restrito às relações de consumo – apesar de, em alguns casos, haver elementos 

que permitam aplicação analógica. O caput do art. 28, do CDC, enumera as hipóteses nas 

quais é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira hipótese o 

“abuso de direito” - o exercício não regular de um direito, causando prejuízos a terceiros. Tal 

ato, visto como abusivo, é, portanto, atentatório ao direito, sendo a desconsideração um meio 

efetivo de coibir tais práticas.  

Em seguida, o CDC trata do “excesso de poder” dos 

administradores, na prática de atos para os quais não teriam, justamente, poder. Neste 

particular, o Código recebe críticas por ter extrapolado em sua redação, já que os poderes dos 

administradores são definidos pela lei (Lei das S/A), pelo contrato social ou pelo estatuto, não 

devendo configurar a desconsideração, pois se trata de situação de imputação pessoal dos 

sócios ou administradores, e não de desconsideração da personalidade jurídica30. 

Por fim, o caput do artigo 28 menciona a falência, 

insolvência e o encerramento das atividades provocado por “má administração”, deixando, 

neste último aspecto, margem a inúmeras interpretações, já que se trata de referência por 

demais abstrata e subjetiva31. 

                                                                                                                                                                                     

grupos empresariais, determinando a solidariedade das várias empresas integrantes do grupo, sem cogitar do 
abuso ou da fraude. Trata-se, assim, de simples solidariedade, pois não se verifica a ocorrência de nenhuma 
hipótese que justifique sua aplicação como fraude ou abuso; também porque reconhece e afirma a existência de 
personalidades distintas e, ainda, por se tratar de responsabilidade civil com responsabilização solidária das 
sociedades pertencentes ao mesmo grupo. Em tal hipótese, não se discute o uso da pessoa jurídica, mas se 
protege de maneira direta o empregado, garantindo-lhe, para pagamento de suas verbas contratuais e/ou 
rescisórias, uma responsabilidade solidária das diversas integrantes do grupo, independentemente de fraude ou 
abuso, em razão da extensão dos riscos da atividade econômica. 
30 A respeito disso, v. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica..., 
p. 158 e AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no código de defesa do consumidor..., p. 
175. 
31 Fábio Ulhoa Coelho tenta esclarecer a má administração, como a conduta do administrador eivada de erros, 
por desatender as diretrizes técnicas da ciência da administração, afastando também tal hipótese dos contornos 
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Já os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 28 discorrem sobre a 

responsabilidade pelos danos causados ao consumidor no caso de grupos societários, 

consórcios e sociedades coligadas, estabelecendo responsabilidade, no caso de sociedades que 

mantenham, entre si, alguma relação. 

Nos grupos, a responsabilidade é subsidiária. Assim, se a 

sociedade causadora do dano ao consumidor não tiver como ressarci-lo, o consumidor poderá 

se valer do patrimônio das demais empresas integrantes do grupo. Já nos consórcios32, a 

responsabilidade é solidária, ou seja, o consumidor teria a opção de escolher, entre as 

integrantes do consórcio, aquela da qual ele irá cobrar o seu prejuízo. Quanto às sociedades 

coligadas (em que uma é sócia da outra com 10% ou mais do seu capital, porém, sem 

controlá-la33), exigi-se a ocorrência de culpa para responsabilização da sociedade que não 

agiu de forma correta (ou seja, de maneira lícita e sem abusos) junto ao consumidor. 

A crítica maior que se faz a tais disposições, é que elas 

também não se referem à desconsideração propriamente dita, mas a instituto diverso, já que 

tratam da extensão da responsabilidade das sociedades que mantêm relações entre si:  

embora estejam integrados no rótulo da desconsideração, as hipóteses 
ali previstas se afastam do tema. Nesses parágrafos há apenas a 
preocupação com a responsabilidade das sociedades controladas, 
consorciadas e integrantes de grupo, dando-lhe responsabilidade 
subsidiária ou solidária e reforçando os limites da coligada. Note-se, 
pois, que não há efetiva desconsideração, mas, sim, consideração de 
cada uma, aumentando o seu âmbito de responsabilidade34. 

 

                                                                                                                                                                                     

da desconsideração propriamente dita. Tal desleixo dos administradores é uma questão de comprovação muito 
difícil, pois uma atitude arriscada que gera prejuízos pode ser considerada má administração, contudo, se a 
mesma atitude produz grandes lucros, trata-se de atitude arrojada e genial, demonstrando a dificuldade prática da 
introdução deste particular. 

32 Reuniões de sociedades para realizar determinado empreendimento – conforme definição contida no art. 278, 
da Lei 6.404/76. Ressaltando, ainda, que, conforme o § 1º, do art. 278, “o consórcio não tem personalidade 
jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada 
uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”, bem como, consoante o § 2º, “a falência de uma 
consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que 
porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio”. 
33 Art. 245, § 1º da Lei 6.404/76 e art.1.099, CC. 
34 ALBERTON, Genacéia da Silva. A desconsideração da personalidade jurídica no código de defesa do 
consumidor – aspectos processuais. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 7, 
p. 7-29; jul-set/93, p. 20. 
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Não obstante as referências expressas da desconsideração 

contidas no caput do art. 28, do CDC, o seu § 5º afirma que “também poderá ser 

desconsiderada a personalidade jurídica, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 

obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. A maneira aberta, como 

tal dispositivo foi redigido, é objeto de críticas de uma parcela considerável da doutrina.  

Zelmo Denari35 chega à conclusão de que o veto 

presidencial, quando da promulgação do CDC, deu-se no tocante ao referido parágrafo quinto, 

e não quanto ao parágrafo primeiro, que consta como efetivamente vetado. Já Rizzato 

Nunes36, ao analisar o dispositivo, entende que as hipóteses do caput são meramente 

exemplificativas, sendo completadas pelo § 5º, pelo qual bastaria a existência do prejuízo em 

razão da autonomia patrimonial para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Tal 

orientação é bastante discutível, afinal, se de um lado não se contesta que a proteção do 

consumidor seja importante, de outro é certo que a ficção legal da pessoa jurídica e a sua 

autonomia patrimonial também têm suma importância, como um dos mais importantes 

institutos do direito privado.  

Para Fábio Ulhoa Coelho, deve se fazer uma interpretação 

sistemática, aplicando o § 5º somente quanto às sanções não pecuniárias (a proibição de 

fabricação do produto, suspensão das atividades ou do fornecimento de produto ou serviço – 

art. 56, do CDC), porquanto na interpretação literal se desvirtua completamente a teoria, 

extinguindo a pessoa jurídica no âmbito do direito do consumidor. Tal posição também parece 

não ser totalmente acertada, afinal o texto legal fala em “ressarcimento”, o que indica a 

natureza pecuniária da aplicação desconsideração. 

Parece ser mais acertado o entendimento de que o referido 

§ 5º, do art. 28, do CDC, não pode ser interpretado como uma extinção da autonomia 

patrimonial das pessoas jurídicas, no âmbito do direito do consumidor, devendo ser 

interpretado apenas como uma possibilidade de desconsideração a mais, sem, contudo, 

abstrair os fundamentos da desconsideração.  

                                                           
35 DENARI, Zelmo, In GRINOVER, Ada Pellegrini (coord.). Código de Defesa do consumidor comentado 
pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 197. 
36 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor: parte material. São 
Paulo: Saraiva, 2000, p. 357-358. 
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6.2. A DESCONSIDERAÇÃO NO ATUAL CÓDIGO 

CIVIL. 

 

O texto do atual Código Civil não inovou, pois, como já 

dito, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica vinha acontecendo em 

nosso ordenamento. Porém, o nosso sistema jurídico tradicional, extremamente ligado ao 

direito escrito, impunha a positivação da teoria, a fim de facilitar a sua aplicação. 

Porém, vale antes ressaltar que o projeto legislativo do 

atual Código Civil, ao tratar da desconsideração, estabelecia contornos muito distintos, como 

a expulsão do sócio, ou mesmo a dissolução da sociedade, situações que foram extremamente 

criticadas ao longo dos quase trinta anos em que tramitou no Congresso, pois além de se 

distanciar da teoria da desconsideração, não atendia aos seus objetivos.  

Todavia, posteriormente o projeto foi alterado e passou à 

seguinte redação: “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”. 

Nota-se, pelo teor do texto legal, que o direito positivo 

acabou por acolher a teoria da desconsideração em seus reais contornos, ao contrário do que o 

projeto inicialmente indicava. O abuso referido no texto legal poderá ser provado pelo desvio 

da finalidade, ou pela confusão patrimonial. O Código não acolhe, assim, a possibilidade de a 

confusão patrimonial ser fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa, mas apenas um meio importante de comprovação do abuso da 

personalidade jurídica, que ocorre nas hipóteses do abuso de direito e da fraude.  

A legislação civil também não deixa dúvidas de que a 

desconsideração não extingue a pessoa jurídica, mas sim estende os efeitos de determinadas 
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obrigações aos sócios e administradores, suspendendo, de maneira episódica, a autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica. 

Feitas as considerações iniciais, com os principais 

conceitos na visão dos civilistas e as abordagens que o Código Civil atual faz a respeito do 

assunto, com uma rápida passagem de olhos no tema, sob a ótica do Direito do Consumidor, 

trataremos, a partir do próximo capítulo, da desconsideração da personalidade jurídica das 

sociedades anônimas, fechadas e de capital aberto, que é o verdadeiro objeto do presente 

trabalho. 

 

 

7. GRUPOS DE SOCIEDADES: JUSTIFICATIVA 
DO CAPÍTULO. 

 

 

Este capítulo de n. 7, como um todo, bem como os dois 

subseqüentes (8 e 9, infra) servirão, basicamente, para fornecer as premissas que irão 

demonstrar que as demais empresas de um grupo de sociedades – seja a controladora, seja(m) 

a(s) companhia(s) ou empresa(s) coligada(s), ou mesmo aquela(s) que apenas possua(m) 

participação significativa – podem vir a responder por débitos da empresa a que estiverem de 

alguma maneira ligadas, caso se configurem as situações que justifiquem a desconsideração 

da personalidade jurídica dessa empresa (a devedora). 

Destarte, o intuito aqui é demonstrar a possibilidade de os 

acionistas de uma companhia virem a responder pelos seus débitos, de maneira semelhante ao 

que ocorre com a co-responsabilização dos sócios nas sociedades limitadas, nos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica dessas sociedades. Entendemos não haver motivos 

que possam diferenciar a situação de co-responsabilidade do acionista (controlador, coligado 

ou com participação relevante na empresa devedora originária), se comparado aos sócios, das 

sociedades empresárias limitadas.  
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Mais que isso, advogamos a tese de que é possível a 

decretação da desconsideração da personalidade jurídica para atingir também as companhias 

de capital aberto, com reflexo no acionista controlador, coligado ou com participação 

relevante na empresa devedora originária, já que a aplicação do disposto no artigo 50, CC, 

pode ser ampla, sempre que configuradas as situações ali previstas – não se pretende, 

portanto, atingir acionistas que sejam minoritários e que não tenham influência significativa 

na empresa devedora. 

E como se notará mais à frente um pouco no nosso texto, a 

jurisprudência pátria já tem aceitado bem essa possibilidade extensiva às sociedades 

anônimas, de capital fechado ou aberto, por não haver justificativa legal, ou mesmo moral e 

ética, que possibilitem interpretação restritiva ao tema, quando o magistrado se deparar com 

situação de fraude, abuso de direito, confusões patrimoniais, entre outras37. Nestes casos, 

independentemente do tipo societário – sociedade limitada (por quotas) ou por ações – deverá 

ser decretada, no caso concreto, a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir 

os sócios, ou os acionistas.  

A possibilidade de se atingir não somente o acionista 

controlador, mas também as empresas que sejam apenas coligadas ou que detenham 

participação relevante – mas sem controlar – a empresa devedora, existe não apenas em razão 

de uma interpretação possível das normas legais (e mesmo administrativas, como as da CVM) 

sobre o assunto, mas também em razão de, muitas vezes, em vista de os acordos de acionistas 

                                                           
37 Afinal, como muito bem ponderado por Waldírio Bulgarelli, “sem dúvida, a sociedade anônima moderna 
tornou-se uma máquina insaciável na busca de lucros e poder, sem deter-se, deitando abaixo a concorrência que 
se tornou um mito colecionado pelos saudosistas, incorporando ou comprando as mais débeis, fusionando-se 
com as de igual porte, adquirindo o controle por meio de compra de ações, associando-se em ‘ententes’ de todo o 
tipo, no fenômeno que se denominou singelamente de concentração de empresas” – in BULGARELLI, Waldírio. 
Manual das sociedades anônimas. São Paulo: Atlas, 12ed., 2001, p. 19. E depois, ainda neste aspecto, 
complementa o autor, à p. 298: “Disciplinou a lei nº 6.404 também os grupos, com a definição do controle e 
outras normas de responsabilidade dos diretores e da própria sociedade controladora, e ainda o grupo de direito, 
constituído entre controladora e controladas, através da convenção expressa. É de se acentuar que essa exigência 
de atividades idênticas, próximas ou complementares, é descabida, pois, os grupos hoje não se fixam nas 
fórmulas tradicionais econômicas de concentração, como a horizontal e a vertical, mas adotam a diagonal ou o 
conglomerado, cuja característica básica é a diversificação de produtos e atividades e de localização geográfica. 
São tão variadas as combinações grupais que, sem dúvida, é bastante difícil captar as formas da realidade 
econômica, dando-lhes uma classificação tipológica, se não precisa, ao menos razoável. Daí também as 
dificuldades apontadas para uma definição precisa de grupo, podendo concentrar-se com a noção de que deve 
haver vínculos estreitos entre as participantes, com sua autonomia jurídico-formal própria, mas subordinação à 
política grupal, cuja direção é da sociedade de comando”. 
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não chegarem ao conhecimento de terceiros (os credores), estes não conseguem identificar, 

efetivamente, quem está a controlar a empresa devedora – por vezes este controle é exercido 

fora da sociedade, por meio de interferência indireta de sociedades coligadas que pode 

apresentar bem mais que um degrau (quando o grupo é composto por um elevado número de 

sociedades, espalhadas por uma complexa teia de participações societárias). Essa situação não 

pode ser causadora de danos (por abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial) aos 

terceiros de boa-fé, sob pena de a desconsideração da personalidade jurídica ser reconhecida. 

Entendemos que são os acionistas, e não os 

administradores, ou membros do conselho fiscal, que deverão ser preferencialmente atingidos 

e, por conseguinte, incluídos no pólo passivo das demandas em que se reconhecer a 

necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da devedora original. E vários são 

os motivos para tanto. Primeiro, porque  

os administradores são os responsáveis por celebrar os contratos em nome da 
sociedade. No entanto, é a sociedade quem responde por essas obrigações, 
uma vez que o administrador é somente um seu representante. Dessa forma, 
em relação à responsabilidade civil, os administradores não respondem 
pessoalmente (com seu patrimônio particular) pelas obrigações contraídas 
em nome da companhia e em razão dos atos normais de gestão do negócio 
(LSA, art. 158, caput). Quem irá responder é a sociedade, pois as obrigações 
são dela e não dos administradores38. 
 

Assim, se, depois, a companhia se sentir prejudicada pelos 

atos praticados pelo administrador, que geraram prejuízos indiretos – por exemplo: arcar com 

gastos de outra empresa de seu grupo, em razão da desconsideração da personalidade jurídica 

desta sociedade – poderá ela ajuizar demanda contra o administrador, conforme disposição do 

art. 159, e seus parágrafos, da Lei das S/A. 

Em segundo lugar, a inclusão de administradores no pólo 

passivo de uma demanda poderia tornar a continuidade do processo inviável, com um número 

enorme de pessoas nesta posição processual, já que, em sociedades anônimas, não é incomum 

haver, além das assembléias ordinárias, também as extraordinárias, de forma freqüente, com a 

sucessiva nomeação e destituição de administradores.  

                                                           
38 TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado - doutrina e prática. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
195. 
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Estabelecer qual destes seria co-responsável pela dívida é 

tarefa árdua – o que poderia, como dito, fazer com que viessem a compor o pólo passivo todos 

aqueles que, de alguma maneira, tiveram participação no evento fraudulento (desde aqueles 

que não efetuaram o pagamento do valor da obrigação, quando ainda vigia, por exemplo, uma 

relação contratual com o autor da ação – credor –, como todos os demais administradores 

subseqüentes que, cientes da inadimplência, da constituição em mora da empresa e do trâmite 

processual, com as sucessivas decisões desfavoráveis à companhia, mantiveram-se inertes, 

optando pelo não pagamento ao credor)39.   

Por isso que o nosso entendimento é de que são os 

acionistas, e não os administradores, ou membros do conselho fiscal, que deverão ser 

preferencialmente atingidos e, por conseguinte, incluídos no pólo passivo das demandas em 

que houver a desconsideração da personalidade jurídica da devedora original. 

 

7.1. SOCIEDADES COLIGADAS. 

 

 

O art. 1.097, do CC, ao introduzir o tema da coligação 

entre sociedades, estabelece que esta vinculação entre empresas decorre das relações de 

capital, sempre que uma sociedade detém participação no capital de outra, exercendo, ou não, 

o seu controle (em não exercendo o controle, a relação entre as empresas será de mera 

coligação ou de simples participação, na forma do que estabelecem os dispositivos seguintes, 

do referido diploma).  

Nos termos do art. 1.098, CC, é considerada controlada a 

sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos 

quotistas, ou da assembléia geral, e o poder de eleger a maioria dos administradores (inciso I), 

ou então a sociedade cujo controle, referido no inciso I, esteja em poder de outra, mediante 

ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas (ou seja, o 

chamado controle indireto) – discorreremos sobre o tema (sociedades controladora e 

                                                           
39 Em decorrência, inclusive, de uma interpretação combinada dos §§ 2º, 3º e 4º, do art. 158, da Lei das S/A.  
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controlada), no Capítulo 7.3., infra. Por ora, fixaremos os pontos relevantes das sociedades 

ditas coligadas.  

A respeito, o art. 1.099, do mesmo CC, estabelece que 

haverá coligação entre duas sociedades quando uma participar de mais de 10% (dez por 

cento) do capital da outra, sem exercer seu controle . Já a “Lei das S/A”, sem estabelecer um 

percentual mínimo, dispõe sobre o assunto, em seu art. 243, § 1º – com a redação dada pela 

Lei n. 11.941/09 – da seguinte forma: “são coligadas as sociedades nas quais a investidora 

tenha influência significativa”.  

Na doutrina nacional, Fabio Ulhoa Coelho discorre sobre 

o tema, interpretando ambos os dispositivos de maneira combinada e objetiva, asseverando 

que: “sociedades coligadas são aquelas em que uma participa do capital da outra em pelo 

menos 10%, sem a controlar”40. Já José Edwaldo Tavares Borba, analisando-o muito mais sob 

a ótica da Lei das S/A – que nos interessa mais diretamente –, ressalta que  

há sociedades que, embora não sujeitas ao controle, encontram-se a outras 
ligadas em virtude da relação de participação entre elas existente. Quando, 
consideradas duas sociedades, uma detenha influência significativa sobre a 
outra, essas companhias serão consideradas coligadas. Preceitua a lei (§ 4°, 
do art. 243 da Lei n° 6.404/76, e esta acrescentado pela Lei n° 11.941/09) 
‘que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o 
poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da 
investida, sem controlá-la’, presumindo-se essa influência (§ 5°) ‘quando a 
investidora for titular de pelo menos 20% do capital votante da investida’. 
Trata-se, evidentemente, de uma presunção relativa41.  

 

Para Borba, a coligação corresponderia, portanto, a um 

nível de influência que não seja capaz de conduzir ao controle (este o ponto chave da 

constatação da diferença entre mera coligação e a situação de empresas controlada e 

controladora), haja vista a possibilidade de controlar-se uma companhia (controle minoritário) 

com apenas 20% (vinte por cento) do capital, ou até mesmo com uma participação inferior. 

Analisando-se as disposições legais, somadas ao 

entendimento de alguns bons doutrinadores brasileiros, conclui-se que: pelo Código Civil, 

deter mais de 10% (dez por cento) das ações representativas do capital de uma companhia 

                                                           
40 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa, V. 2 - Sociedades, 11ed., São 
Paulo: Ed. Saraiva, p. 489. 
41 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário..., p. 517. 
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bastaria para configurar a coligação entre elas (note-se que o Código Civil não fala em capital 

votante), ao passo que, no sistema da “Lei das S/A”, a preocupação é com a influência 

significativa exercida na outra companhia (sem exercer o seu controle), sendo que a referida 

lei, ao contrário do Código, especifica ainda em que circunstâncias se dá essa influência 

significativa – quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das 

políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la (situação em que 

independeria o percentual do capital votante) –, sendo presumida essa influência, nos termos 

do § 5°, do art. 243, se a investidora for titular de pelo menos 20% (vinte por cento) do capital 

votante da investida. 

Ou seja, pela combinação da leitura dos dispositivos – 

tentando encontrar pontos de comunhão entre eles e não apenas apontando as divergências e 

criticando as disparidades que geram ainda muitas dúvidas na doutrina –, poder-se-ia concluir 

afirmando que, havendo participação na outra empresa, de 10% no capital (mesmo não sendo 

capital votante), já estaria configurada a situação de coligação se a investidora detiver, ou 

exercer, o poder de participar de forma relevante nas decisões das políticas financeira e/ou 

operacional da investida, sem a controlar42.   

 

 

7.2. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE 

(SIGNIFICATIVA) VERSUS EMPRESAS COLIGADAS. 

 

 

Antes de tratarmos da situação versando sobre a sociedade 

(ou acionista) controladora e a sociedade controlada, mister se faz uma breve referência ao 

assunto da participação relevante de uma companhia em outra(s) companhia(s). O tema ganha 

especiais contornos no segmento do mercado de capitais (ou mercado de valores 

mobiliários), com o controle rígido da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
                                                           
42 Conforme Bulgarelli, “trata a Lei nº 6.404 das sociedades coligadas entendendo-as como aquelas com 
participação no capital de outra, com dez por cento ou mais, sem controlá-la. Está-se, aqui, no campo dos 
chamados investments trusts, que tomaram especial conotação entre nós por via dos fundos de participações, 
sobretudo os conhecidos como 157, criados em virtude de incentivos fiscais. A coligação de empresa é uma das 
formas de concentração empresarial em que há participação, mas não controle de uma sobre outras” – in 
BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. São Paulo: Atlas, 12ed., 2001, p. 297. Sobre os 
fundos de investimento; fundos de private equity, melhor discorreremos no Capítulo 7.3., infra. 
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notadamente sobre as companhias abertas, em que há a imposição da obrigação de se divulgar 

informação sobre aquisição ou alienação de participação acionária considerada significativa, 

conforme se vê em inúmeras de suas instruções normativas, que tratam do assunto.  

Para a CVM, estaria configurada a participação 

significativa quando esta, direta ou indiretamente, atingir 5% (cinco por cento) ou mais de 

espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta – art. 12, da 

Instrução CVM 358, de 03.01.200243. O referido dispositivo, aliás, cumpre o que estabelece o 

§ 3º, do art. 243 da Lei das S/A, assim redigido: “Art. 243: § 3º: A companhia aberta 

divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela 

Comissão de Valores Mobiliários”. 

Assim, a CVM, de modo peculiar e sem se prender 

totalmente aos textos do Código Civil da Lei das S/A, entendeu pela necessidade de se dar 

publicidade ao mercado em geral, quando da aquisição ou venda de participação, direta ou 

indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) de espécie ou classe de ações representativas 

                                                           
43 A referida Instrução CVM 358 foi parcialmente alterada pela Instrução CVM 449/2007, sendo que agora, 
encontra-se assim disposta, quanto à participação relevante e os deveres daí decorrentes: “Art. 12. Os acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração ou do 
conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou 
representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por 
cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, devem enviar à 
companhia as seguintes informações: I. nome e qualificação do adquirente [...]; II – objetivo da participação e 
quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar a 
composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade; III. número de ações, bônus de subscrição, 
bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie e classe, já detidos, 
direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada; IV. número de debêntures conversíveis em ações, 
já detidas, [...]; e V. indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a 
compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia. § 1º Está igualmente obrigada à divulgação das 
mesmas informações a pessoa ou grupo de pessoas representando um mesmo interesse, titular de participação 
acionária igual ou superior ao percentual referido no caput deste artigo, a cada vez que a referida participação se 
eleve em 5% (cinco por cento) da espécie ou classe de ações representativas do capital social da companhia. § 2º 
As obrigações previstas no caput e no § 1º se estendem também à aquisição de quaisquer direitos sobre as ações 
e demais valores mobiliários ali mencionados. §3o – [...]. § 4º - As pessoas mencionadas no caput deste artigo 
também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais valores mobiliários mencionados neste 
artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular na espécie ou classe dos valores 
mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe e a cada vez 
que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe. § 5° - [...]. § 6º - O Diretor 
de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão das informações, assim que recebidas pela 
companhia, à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em 
que as ações da companhia sejam admitidas à negociação, bem como por atualizar o formulário IAN no campo 
correspondente”. 
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do capital de companhia aberta – pois, apenas com este percentual, a entidade reguladora 

entende ser possível o exercício de influência tal, na outra empresa, que pode conduzi-la ao 

sucesso ou ao fracasso. Em razão disso, necessário que os demais acionistas e/ou os pretensos 

investidores tenham conhecimento expresso do fato, como boa técnica de governança 

corporativa e transparência44. 

Destarte, ainda que não esteja a CVM definindo, por meio 

desta norma administrativa, se, com a venda ou aquisição deste percentual do capital da outra 

companhia, estaria configurada a relação de coligação entre as empresas, pode-se depreender 

que, ao afirmar que esta informação é relevante, está a considerar que este percentual pode 

influenciar significativamente na outra empresa. Evita, com isso, que se possa justificar a falta 

de divulgação de informação relevante ao mercado, com apoio no argumento de que o 

percentual mínimo, para tanto, seria aquele indicado pelo § 5º, do art. 243, da Lei das S/A (ou 

os 10% estabelecidos pelo art. 1099, CC). Com isso, parece-nos que a CVM resolveu, no seu 

âmbito de atuação, regulamentar a situação aberta, contida no parágrafo 4º, do mesmo art. 

24345. 

 

 

7.3. GRUPOS DE SOCIEDADES: SOCIEDADES 

CONTROLADA E CONTROLADORA. 

 

 

                                                           
44 Contudo, não se deve deixar de mencionar que, em relação aos acionistas, a introdução do art. 116-A, dada 
pela Lei n. 10.303/2001, já ampliara as hipóteses do dever de informar previstas na referida Instrução CVM. 
Como bem ponderou Modesto Carvalhosa, “qualquer modificação na posição acionária – e não penas os 
aumentos superiores a 5%, conforme a instrução CVM n. 299 – deve ser imediatamente informa da à CVM e à 
Bolsa de Valores ou às entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão 
da companhia estejam admitidos à negociação” – in CARVALHOSA, Modesto (em coop. com EIZIRIK, 
Nelson). A nova Lei das sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 208. Note-se que Carvalhosa 
avaliou o assunto quando ainda vigente a Instrução CVM 299, porém, neste aspecto, desde então, pouco foi 
alterado o entendimento da CVM, ficando mantida a lição do jurista. 
45 “Art. 243: [...] § 4º - Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder 
de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. § 5o  - É 
presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital 
votante da investida, sem controlá-la” (ambos incluídos pela Lei n. 11.941/2009). 
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Nos dias atuais, como bem pontuado por Tarcisio 

Teixeira, é comum haver concentração de empresas, formando  

grupos empresariais de fato (empresas que mantêm laços empresariais por 
meio de participação acionária, sem a necessidade de se organizarem 
juridicamente) ou de direito (empresas que se organizam juridicamente 
formando um grupo com registro na Junta Comercial, em que se obrigam a 
conjugar recursos e esforços para a realização de seus objetos sociais). [...] 
Dessa forma, surgiu a figura da sociedade controladora e da sociedade 
controlada46.  

 

Assim, a estrutura dos grupos de sociedades pode ter um, 

ou mais degraus: o grupo pode ser composto apenas por duas sociedades (controladora e 

controlada), sendo o controlador final uma pessoa física, ou, ainda, abarcar elevado número 

de sociedades, espalhadas por uma complexa teia de participações societárias47.    

Leonardo de G. Castellões faz uma bem observada 

ponderação quanto às formas como a Lei das S/A e o atual CC disciplinam o assunto. Diz o 

autor que  

para a LSA, sociedade controlada é a sociedade na qual a controladora, 
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio 
que lhe assegurem, de modo permanente, ‘preponderância nas deliberações 
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores’ (LSA, art. 243, 
parag. 2º)”. Já para o atual Código Civil, o autor observou que: “controlada é 
a sociedade ‘de cujo capital outra sociedade possua’ diretamente ou através 
de outras controladas, ‘a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas 
ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores’ 
(NCC, art. 1.098, incs. I e II)48. 

 

Portanto – continua Castellões –, ao passo em que para a 

“Lei das S/A” (art. 243, § 2º) o controle é obtido por meio de direitos de sócio que assegurem 

a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores 

                                                           
46 TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado - doutrina e prática. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
178.   Teixeira, ao distinguir os dois tipos societários, leciona que “sociedade controladora é aquela que tem 
participação em outra sociedade (a controlada) a ponto de ter maioria de votos nas deliberações, conseguindo, 
assim, eleger os administradores e, como conseqüência, dirigir os negócios da controlada”. 
47 TEIXEIRA (ob. cit., p. 190), assim define o acionista controlador: “é aquele que controla a companhia por 
deter uma quantidade de ações com direito a voto, fazendo por esse motivo preponderar sua vontade nas 
decisões sociais. Dessa forma, poderá eleger a maioria dos administradores e dirigir os negócios da sociedade 
(LSA, art. 116). Acionista-controlador pode ser pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por 
acordo de voto – é o chamado contrato parassocial, que é um ato legal (LSA, art. 116, caput)”. 
48  CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de Sociedades..., p. 118. 
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(o que, segundo ele, equivaleria a dizer, basicamente, que para se cogitar de controle não é 

imprescindível que se prefigure a situação de controle majoritário), para o atual diploma civil 

o controle só será alcançado mediante a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou 

da assembléia geral, aliada ao poder de eleger a maioria dos administradores (ou seja, perante 

o atual Código Civil, só é possível cogitar de controle, quando se prefigure a situação de 

controle majoritário, não prevendo, a lei civil, a situação de eventual controle minoritário). 

A respeito dessas distinções – e as possíveis divergências 

que podem causar – Castellões assim se posiciona:  

Nesta ordem de ideias, seria, parece-me, de todo compreensível que se 
advogasse a tese segundo a qual a noção de controle a levar em consideração 
para a incidência do regime legal estabelecido pela LSA seja determinada 
em função do tipo societário assumido pela sociedade controlada. Ora, é ela, 
sociedade controlada, que a lei pretende ao final proteger. Relativamente aos 
tipos societário que regula, o legislador do NCC estendendo (acertada ou 
equivocadamente, aqui essa discussão tem pouca relevância) que só se há de 
falar de sociedade controlada quando junto a ela uma outra sociedade 
possua, diretamente ou através de suas controladas, ‘a maioria dos votos nas 
deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a 
maioria dos administradores’  (NCC art. 1.098, incs. I e II)49 – ou seja, na 
perspectiva do atual Código Civil, e para as sociedades que ele regula, 
apenas preenchidos esses requisitos há relação relevante o bastante para se 
cogitar da aplicação de um regime tal qual o previsto na “Lei das S/A”.  

 

Por fim, consoante conclui o autor, assumindo que o que 

se busca, pelas disposições legais, é a proteção das sociedades controladas, então o atual CC 

e a Lei das S/A são competentes “para determinar, relativamente aos tipos societários que 

regulam, qual o grau de relacionamento que demanda a proteção específica. E só por isso o 

regime pessoal da sociedade controlada determinará a incidência ou não, do chamado direito 

dos grupos, pouco importando o regime da sociedade controladora”50.  

Concluindo o presente tópico, importante transcrever a 

observação de José Edwaldo Tavares Borba:  

                                                           
49 CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de Sociedades..., p. 123. 
50 CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de Sociedades..., p. 123. Tarcisio Teixeira observou que: “os 
conceitos de controladora e controlada foram trazidos inicialmente pela Lei das Sociedades Anônimas – Lei n. 
6.404/76. Agora, com o Código Civil, esse institutos são aplicáveis aos outros tipos societários ( em especial à 
sociedade limitada), sem a necessidade de aplicação subsidiária da Lei n. 6.404/76” – In TEIXEIRA, Tarcisio. 
Direito empresarial sistematizado..., p. 178. 
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Anote-se que o art. 243 não exigiu, como fez o art. 116, que a sociedade 
controladora ‘use efetivamente seu poder’, como condição para a 
caracterização de controle. No caso do sócio pessoa física, não basta o poder 
teórico, pois, para que seja controlador, é preciso ter e usar esse poder. 
Tratando-se de sociedade, contentou-se o legislador com a simples 
circunstância do poder. A sociedade que, de forma direta ou indireta, tem o 
poder de conduzir uma outra sociedade, terá nesta uma controlada, ainda que 
não exerça de fato esse poder51 – acerca do poder de controle, melhor 
trataremos adiante, no Capítulo 8.1., abaixo. 

 

 

7.4. FUNDOS DE PRIVATE EQUITY E SUA 

CRESCENTE PARTICIPAÇÃO NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. 

 

Tratamos, neste item, de tema bastante atual, que merece 

nosso destaque, afinal, como bem constatou José Orlando Gonçalves da Silva, tem havido um 

crescimento visível dos chamados investidores qualificados, nas companhias. Em seu 

discurso, Gonçalves da Silva revela que um dos principais estimuladores das discussões, no 

mercado brasileiro, em torno da governança corporativa nas sociedades anônimas é a 

importante e crescente presença de investidores institucionais:  

Esses investidores, estrangeiros, como fundos private equity e venture 
capital, ou nacionais, como as entidades fechadas de previdência privada 
(“EFPP”), detêm uma soma significativa de recursos a serem investidos em 
diversos segmentos da economia, especialmente via mercado de valores 
mobiliários. Tais investidores, entretanto, evitam aplicar seus recursos em 
qualquer sociedade, pois há o risco de se tornarem reféns de acionistas 
majoritários. O investidor institucional procura, portanto, direcionar seus 
recursos para companhias que primem pela transparência e qualidade 
gerencial, além do respeito e compromisso com o minoritário, permitindo-
lhes exercer uma maior fiscalização nas suas gestões52.  

 

E continua Gonçalves da Silva, ao afirmar que “em razão 

de a modalidade de controle interno existente em nosso país ser o majoritário, os maiores 

conflitos inerentes às companhias ocorrem entre o controlador e os acionistas minoritários, 

                                                           
51 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 12ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 516-517. 
52 SILVA, José Orlando Gonçalves da. Acordo de acionistas e poder de controle na Sociedade Anônima 
Brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p. 41. 
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uma vez que o primeiro detém a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o 

poder de eleger a maioria dos membros da administração” 53.  

Em vista disso, a celebração de acordos de acionistas, para 

o autor, seria uma forma de regular estes possíveis conflitos entre os acionistas, já que o 

acordo pode limitar os poderes do controlador, indicando determinadas matérias estratégicas 

para a companhia, as quais necessitam de aprovação dos minoritários, além de poder prever o 

direito de os acionistas minoritários, subscritores do acordo, indicarem um certo número de 

membros para o conselho de administração. E arremata, dizendo que o investidor 

institucional, dada a quantidade expressiva de recursos financeiros, tem maiores condições de 

“celebrar acordos com os acionistas controladores inserindo cláusulas visando à proteção dos 

seus direitos – e dos demais minoritários –, incluindo o poder de veto em determinadas – ou 

todas – matérias”54. 

E não é só Gonçalves da Silva que vem percebendo essa 

situação. Debruçando-se sobre o assunto, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha assim se 

pronunciou:  

apesar de não representarem, especificamente, uma particular categoria, de 
acordo com que prescreve nossa legislação societária, os investidores 
institucionais, em razão das suas vultosas disponibilidades financeiras e do 
seu poder econômico, têm influenciado, de maneira direta e expressiva, as 
relações internas nas companhias, bem como a orientação dos 
administradores. Pelo seu alto grau de especificidade e de sofisticação, os 
investidores institucionais procuram influenciar as condutas das 
companhias, de forma a resguardar seus interesses primários. Daí haverem 
afirmado Herzel e Rirchman, com razão: ‘Acionistas institucionais 
atualmente são organizados e poderosos o suficiente para se protegerem por 
meio de recusa da adoção de alterações estatuárias que não sejam do seu 
agrado’. [...] A repercussão dessa nova categoria de investidores não é, nem 
poderia ser, de qualquer forma, ignorada também entre nós. Segundo notícia 
veiculada pela Agência Brasil, em 2003, os investidores institucionais 
representaram a maioria dos investimentos na Bovespa (cerca de 29,4%), 
superando, até mesmo, as instituições financeiras e a totalidade dos 

                                                           
53 SILVA, José Orlando Gonçalves da. Acordo de acionistas e poder de controle na Sociedade Anônima..., p. 
41. Waldírio Bulgarelli, como já tivemos a oportunidade de revelar, também se manifestou a respeito do assunto 
ao dizer que a Lei das S/A trata “das sociedades coligadas entendendo-as como aquelas com participação no 
capital de outra, com dez por cento ou mais, sem controlá-la. Está-se, aqui, no campo dos chamados investments 
trusts, que tomaram especial conotação entre nós por via dos fundos de participações, sobretudo os conhecidos 
como 157, criados em virtude de incentivos fiscais. A coligação de empresa é uma das formas de concentração 
empresarial em que há participação, mas não controle de uma sobre outras” – In BULGARELLI, Waldírio. 
Manual das sociedades anônimas. São Paulo: Atlas, 12ed., 2001, p. 297. 
54 Ob. cit., p. 41. 
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investidores individuais (pessoas físicas)55 – os destaques da transcrição do 
texto são todos nossos. 

 

Sem dúvidas, um fundo de investimentos – como seu 

próprio objeto indica – não investiria somas milionárias numa empresa, se não tivesse tomado 

a precaução de firmar acordos com o(s) acionista(s) controlador(es), que lhe dessem poderes 

significativos, a fim de conseguir atuar diretamente na condução e administração da 

companhia. Isso é corriqueiro e, muitas das vezes, estes acordos acabam sendo velados, 

dificilmente chegando ao conhecimento de terceiros, em seus detalhes, como, aliás, já 

referimos acima. 

Falando de forma mais genérica sobre o tema – mas não 

menos importante –, Leonardo de Gouvêa Castellões entende que  

realmente não há, na sistemática concebida para as anônimas e diante dessas 
circunstâncias, como se ignorar a presença, num mesmo corpo acionário, do 
acionista empresário e do acionista capitalista [...]. E não se pode, de igual 
modo, descurar-se do fato de que, ao passo em que o primeiro está 
intimamente interessado no desempenho do objeto social pela companhia, o 
segundo – sobre a ela se ligar, em boa parte dos casos, de forma precária 
(não permanecendo, ao que afirma Müller-Erzback, associado tempo o 
bastante para adquirir apego ao interesse social) – a rigor só pretende a 
aplicação de seu capital, seja a título de poupança, seja a título de 
investimento56. 

 

Bem se vê, portanto, cada vez mais, as presenças de 

figuras distintas de acionistas num mesmo corpo acionário: do acionista dito empresário e 

daquele tido meramente por capitalista (ou investidor) – que em boa parte se distingue do 

primeiro tipo, por se ligar à empresa temporariamente, sem se apegar ao seu interesse social, 

já que pretende apenas aplicar o seu capital, com vistas a investir naquele segmento em que a 

companhia opera, pretendo obter retorno financeiro no espaço de tempo mais curto possível. 

Mas, nem por isso – por ser um acionista, em princípio, 

temporário, desapegado de certa forma do objeto social da companhia – deve ele ter 

diminuídas suas responsabilidades ante a sociedade e/ou terceiros. Ao assumir a condição de 

acionista, independentemente do prazo que permaneça nesta condição, receberá os bônus e 

                                                           
55 CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas – hierarquia e 
conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 192. 
56 CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de Sociedades. Curitiba: Juruá, 2008, p. 59. 
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também arcará com os ônus decorrentes dessa situação – até porque, como visto 

anteriormente, os investidores institucionais, em razão das suas vultosas disponibilidades 

financeiras e do seu poder econômico, têm influenciado, de maneira direta e expressiva, as 

relações internas nas companhias, bem como na eleição e orientação dos administradores, de 

forma a resguardar seus interesses maiores (como verdadeiros capitalistas), estando 

atualmente organizados, de tal maneira, a se protegerem (v.g., por meio de recusa da adoção 

de alterações estatuárias que não sejam do seu agrado, entre outras formas). 

 

 

 

8. ACORDO DE ACIONISTAS: CONCEITO. 

 

 

O tema em destaque neste Capítulo é dos mais discutidos 

e debatidos na doutrina. Por tal razão, pretendemos nos valer dos entendimentos de 

importantes estudiosos do assunto. Iniciamos pela lição de Eduardo Lysias Maia, para quem, 

do ponto de vista técnico-jurídico, o acordo de acionistas é celebrado entre sócios de uma 

companhia “visando à harmonização de seus interesses enquanto acionistas daquela 

companhia. O objeto desse pacto está, pois, diretamente relacionado à companhia de cujo 

capital as partes participam” 57.  

Citando Rubens Requião, Maia afirma ainda que os 

“pactos entre acionistas constituem sindicato formado para o ‘fim de alinhar interesses nas 

deliberações assembleares’”58, dizendo que, entretanto, afigura-se exagerada a limitação do 

alcance dos acordos de acionistas à assembléia geral (cita como concordantes com essa 

afirmação Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, para quem os 

acordos de acionistas seriam ajustes parassociais, posto que celebrados em caráter extra-

estatutário e sem a interferência da companhia no âmbito da qual elas ocorrem. Daí, a ampla 

liberdade de que dispõem os acionistas signatários para compor seus interesses).  

                                                           
57  ABRAÃO, Eduardo Lysias Maia. Acordo de acionistas - típicos e atípicos. - Curitiba: Juruá, 2011, p. 25-26. 
58 Ob. cit. p. 26. 
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Não há obrigação expressa, pela lei, de que os acordos de 

acionistas sejam celebrados sob a forma escrita, apesar de ser o que comumente acontece, em 

vista da sua freqüente complexidade (que, em geral, envolve assuntos como preferência; 

aquisição de ações e o exercício do direito a voto e/ou do poder de controle, entre outros), e 

também para que possam torná-los – os acordos – oponíveis em face da companhia mediante 

o seu arquivamento na sede social.  

Também não existe obrigatoriedade de tornar públicos 

estes acordos. A publicidade não é seu requisito constitutivo. É por isso que se diz que tais 

acordos guardam, portanto, características de sigilo59 – neste aspecto, o acordo de acionistas é 

um instrumento para a satisfação dos interesses particulares dos acionistas, no intento de 

alcançar o equilíbrio de seus objetivos individuais, sem dar publicidade a terceiros, que, só 

poderão observar as obrigações ou ônus decorrentes do acordo se fosse feita a sua averbação 

nos livros de registro e nos certificados de ações (se emitidos), da companhia.  

Destarte, ao contrário do que ocorre com o contrato e com 

o estatuto social – que, pela sua necessária publicidade, são sempre arquivados nos 

respectivos órgãos de registros públicos afetando os sócios e terceiros –, o acordo de 

acionistas, como instrumento parassocial, alcança diretamente só os participantes e apenas 

indiretamente pode afetar a sociedade ou terceiros. A obrigação legal de publicidade 

concerne às companhias, não aos acionistas destas que, se quiserem, poderão manter o acordo 

em segredo, para que seus cumprimento, observância e validade, dêem-se estritamente entre 

eles, sem que isso seja ilícito ou ilegal60.   

                                                           
59 Conforme bem relatou Eduardo Lysias Maia Abraão, “a Exposição de Motivos 196/76, formulada pelo 
Ministro de Fazenda e enviada ao Congresso Nacional por meio de Mensagem Presidencial 204/76, com vistas à 
promulgação da Lei 6.404/76, indica que o acordo de acionistas representa “ponto médio” entre a sociedade 
holding e o acordo oculto, este último de ‘eficácia duvidosa em grande número de casos’. Embora o estatuto 
social e o acordo de acionistas sejam ambos institutos de direito privado, encontram-se inseridos em realidades 
sensivelmente distintas no que concerne  à divulgação do seu conteúdo a terceiros. Logo, o estatuto social se 
encontra revestido de caráter público, posto que, a teor do art. 94 da Lei 6.404/76, ele deve ser arquivado e 
publicado, no intuito de tornar o seu conteúdo oponível erga omnes. Já, curiosamente, o acordo de acionistas, por 
outro lado, se reveste de caráter eminentemente particular – em alguns aspectos até mesmo sigiloso – haja vista a 
inexistência de obrigatoriedade para a sua publicação”- in ABRAÃO, Eduardo Lysias Maia. Acordo de 
acionistas..., p.54-55. 
60 É praticamente um consenso na doutrina que, se o acordo, por exemplo, dispuser sobre a política de 
reinvestimentos ou distribuição de lucros, deve ele ser obrigatoriamente arquivado na sede da companhia para 
que os administradores dele tomem conhecimento e comuniquem as matérias nele versadas à assembléia geral 
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Mesmo no caso das companhias abertas, notadamente em 

razão da figura dos investidores, o sigilo do acordo de acionistas é, indubitavelmente, 

relevante, afinal, em muitas situações  

poderá haver disposições de acordos de acionistas que guardem aspecto da 
intimidade e vida privada que, se houvesse de serem tornado públicos, 
acabariam forçando os acionistas a deles ter de tratar em documento secreto, 
atípico. [...] Parece-nos, pois, que o acordo de acionistas configura 
instrumento de cunho eminentemente privado. Sua publicidade está jungida 
ao talante das partes e, convenhamos, em certos casos, também em 
decorrência da sua repercussão que suas disposições possam causar sobre 
terceiros, notadamente, os investidores61.  

 

A viabilidade das disposições do acordo de acionistas 

estranhas ao estatuto social, e a importância, à companhia e àqueles que a operam e devem 

guardar sigilo quanto ao inteiro teor do documento, torna indesejável a sua revelação, porque 

poderia colocar por terra estratégias de gestão (caso chegassem ao conhecimento dos 

concorrentes), ou, então, porque poderia acabar exigindo a vinculação de todos os acionistas, 

o que nem sempre é possível.   

Modesto Carvalhosa, neste aspecto, não só compactua 

com a possibilidade do sigilo do acordo, como ainda revela que “não haverá nulidade do 

acordo de acionistas pelo fato de não ter sido ele vinculativamente documentado, sendo, no 

entanto, nessa hipótese, ineficaz perante a sociedade e perante terceiros, e de cumprimento 

espontâneo e, portanto, voluntário entre as partes”62. 

Portanto, apesar de em boa parte dos casos os acordos de 

acionistas acabarem sendo arquivados na sede da companhia, em seus livros, a realidade é 

que, mesmo nesses casos, os acionistas que não participaram do acordo não têm, 

efetivamente, como conhecer o seu inteiro teor, como bem observado por Eduardo Lysias 

Maia Abraão:  

basta notar que o exame dos livros sociais não está contido no rol fechado 
(‘numerus clausus’) dos direitos essenciais do acionista, disposto no art. 109 
da Lei 6.404/76. A abertura de informações do acordo de acionistas aos 
demais acionistas da companhia configura prática espontânea de boa 

                                                                                                                                                                                     

ordinária, sob pena de se considerar o acordo como lesivo aos interesses da companhia e dos demais acionistas, 
culminando em sua nulidade. 
61 ABRAÃO, Eduardo Lysias Maia. Acordo de acionistas..., p.55-56. 
62 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 52. 
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governança corporativa, nada mais que isto. Mesmo o direito de fiscalizar 
expresso no referido art. 109 está adstrito aos negócios sociais hipótese que 
não contempla as estipulações privadas contidas em acordo de acionistas63.  

 

A fiscalização deve ser feita na forma prevista no art. 105, 

da Lei das S/A, que esclarece que a companhia não tem a obrigação de exibir os livros sociais 

por inteiro aos seus acionistas, a não ser se obrigada por ordem judicial e quando requerida 

por acionistas que representem pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social, em casos 

de violação da lei ou do estatuto, ou então se fundada em suspeita de graves irregularidades 

praticadas, pelos órgãos da administração64. 

Por isso se afirma que, mesmo em havendo a averbação 

de disposições do acordo de acionistas nos livros de registro da companhia, isso não os torna 

públicos, mantendo-os, assim, particulares e sigilosos, o que tem sido cada vez mais comum, 

por razões estratégias dos acionistas signatários – lembremo-nos dos fundos de investimento, 

como acionistas das companhias –, o que torna sempre árdua a tarefa de um terceiro, estranho 

à companhia, descobrir quem pode tê-lo lesado. Em razão dessa dificuldade, pode-se pensar 

na desconsideração da personalidade jurídica da companhia, a fim de atingir bens dos 

acionistas (não apenas o controlador, mas também aqueles com participação relevante ou 

mesmo as sociedades coligadas), sob pena de estas lacunas e possibilidades abertas pela lei, 

que criam dificuldades enormes para aqueles que não fazem parte do dia-a-dia da sociedades, 

poderem ser utilizadas como forma de fraudar terceiros, mediante abuso de direito e/ou 

desvio da finalidade empresarial.  

 

8.1. A FIGURA DO ACIONISTA CONTROLADOR E 

O EXERCÍCIO DO PODER DE CONTROLE. 

 

 

                                                           
63 ABRAÃO, Eduardo Lysias Maia. Acordo de acionistas..., p.56-57. 
64 Fran Martins assim se manifestou: “o atual Código Civil, no artigo 1.191, ao disciplinar o assunto, destaca que 
o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando houver necessidade para 
solução de questões litigiosas, no caso de sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de 
outrem, ou na circunstância de falência” MARTINS, Fran. In Curso de direito comercial: empresa comercial, 
empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. Ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 341. 
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Sem deixar de lado tudo o que foi escrito anteriormente, 

abordaremos o assunto, agora, de maneira mais específica. Principiemos pelo magistério de 

José Edwaldo Tavares Borba que, ao definir acionista controlador, com base no texto legal 

(art. 116, da Lei das S/A), ressalta as alíneas “a” e “b” do dispositivo, indicando tratar-se de 

definição eminentemente centrada na realidade material, porquanto apenas 
considera controlador quem tem a maioria dos votos nas assembléias e, ao 
mesmo tempo, usa essa maioria para comandar a sociedade. Quem tem a 
maioria e não utiliza, é sócio majoritário, mas não é controlador65. 

 

Ao analisar a situação do novo cenário das sociedades 

anônimas, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha brinda-nos com a seguinte lição:  

como é sabido, o exercício compartilhado do poder de controle independente 
da quantidade de ações detidas por cada uma das partes que o integram, 
desde que, em conjunto, detenham a maioria das ações votantes, dirigindo as 
atividades da companhia e orientando o funcionamento dos órgãos sociais. 
[...] Saliente-se, ademais, que é nas reuniões do Conselho de Administração 
que são tomadas todas as decisões concernentes ao processo empresarial e à 
realização do objeto social, sendo essa a função primordial desse órgão, 
conforme previsto no artigo 142 da lei n° 6.404, de 1976. Não há dúvida de 
que no ordenamento jurídico brasileiro o poder de controle constitui um 
fenômeno derivado de uma situação fática. Ou seja, a identificação do 
acionista controlador pressupõe a verificação em cada caso de quem exerce, 
de fato e concretamente, o poder de dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia. Daí porque a alienação de controle 
implica a transferência não apenas de ações, mas de um poder 66. 

 

E continua, Cunha, demonstrando que nem sempre o 

acionista controlador exerce sozinho os seus poderes de fato – sendo possível que tais poderes 

fiquem, inclusive, nas mãos do acionista dito minoritário, que, apesar de assim intitulado, 

acaba detendo participação acionária relevante dentro da companhia, o que, como vimos, 

pode acontecer mesmo com capital social votante de apenas 20%, nos termos atuais da 

legislação. A respeito da figura do controlador, Cunha entende ser ele  

quem, de fato, determina a condução das atividades da sociedade. [...] Ou 
seja, além de ser titular dos direitos de sócio que lhe permitam dirigir ou 
eleger quem irá dirigir a companhia, o controlador deve efetivamente dirigi-
la, ou eleger a maioria dos administradores. Dessa forma, não será 
considerado acionista controlador, para os efeitos da Lei das S.A., a pessoa 

                                                           
65 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário..., p. 350. 
66 Estrutura de interesses nas sociedades anônimas – hierarquia e conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 
p.32 e p. 38-39. 
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que, embora detendo quantidade de ações que, em tese, lhe assegura a 
maioria dos votos nas assembléias gerais, não utiliza efetivamente tal poder 
para impor sua vontade na condução dos negócios sociais e na eleição da 
maioria dos administradores. O controle minoritário caracteriza-se quando 
um acionista ou grupo de acionistas exerce poder de controle com menos da 
metade do capital votante, seja porque as ações de emissão da companhia 
estão dispersas no mercado, de modo que nenhum outro acionista ou grupo 
está organizado ou detém maior volume de ações com direito de voto, seja 
porque o acionista majoritário não exerce efetivamente o poder de controle. 
Portanto, em determinadas situações, um acionista ou grupo de acionistas 
pode qualificar-se como controlador da companhia, preenchendo os dois 
requisitos do artigo 116 da Lei das S.A., mesmo sem deter a maioria do seu 
capital votante67.  

 

Paulo Eduardo Penna entende que o controle de uma 

companhia aberta pode ser exercido por um único acionista, ou por um grupo de acionistas 

unidos por acordo de votos (ou submetidos a controle comum) – sendo que “o exercício do 

controle em grupo, por meio de acordo, é próprio de situações em que os acionistas, 

individualmente, não têm suficientes votos para fazer prevalecer a sua vontade nas 

assembleias gerais, e se reúnem para, em atuação conjunta, exercerem esse controle”68.   

Já para Fábio Konder Comparato, o bloco majoritário 

pode não ser constituído por um único acionista, nem se apresentar, necessariamente, como 

um grupo monolítico de interesses, pois “é mesmo usual que dois ou mais acionistas ou grupo 

de acionistas, componham a maioria, associando interesses, temporária ou permanentemente 

convergentes. Pode se falar, em tais hipóteses, de um acordo com, ou por associação”69. E, 

noutra passagem de sua obra, Comparato sustenta a seguinte classificação do poder de 

controle, de acordo com a sua estabilidade e concentração: “(i) controle totalitário; (ii) 

controle majoritário; (iii) controle minoritário; (iv) controle gerencial; e (v) controle 

                                                           
67  Ob. cit., p. 180 
68 PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
108. Para Leonardo de G. Castellões, “trata-se, ao aviso de Berlle e Means, do controle que pode ser encontrado 
naquelas sociedades em que um único indivíduo, ou pequenos grupos de sócios, possui todas ou quase todas as 
ações. O indivíduo, ou grupo, estaria em posição de controle não simplesmente porque dispõe dos poderes legais 
da propriedade, mas principalmente porque se encontra em condições de usá-los e, fundamentalmente, porque 
está em situação que lhe permite eleger e dominar os administradores. Ao que observam neste tipo de sociedade 
a propriedade e o controle concentram-se nas mesmas mãos, e não se verifica aquela dissociação genericamente 
identificada”. In: CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de Sociedades. Curitiba: Juruá, 2008, p. 51. 
69  COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1976, p. 45. 
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externo”70–, demonstrando também, então, que o controle, nem sempre é feito, efetivamente, 

apenas pelo acionista majoritário.  

Há que se falar, ainda, a respeito do chamado controle 

indireto , que seria aquele próprio de um grupo de sociedades (de fato ou de direito), presente 

quando há uma cadeia hierarquizada composta de duas ou mais sociedades em que uma 

controla o capital da outra, e o controlador final não é, ele próprio, acionista da companhia 

objeto (o que torna o seu controle indireto). A fonte do poder decorre das relações societárias 

entre as sociedades do grupo. Ou seja, o poder de controle não é exercido somente nas 

assembléias gerais da companhia objeto, mas nos órgãos da sociedade controladora – que, em 

última análise, são os que tomam as decisões a respeito da sociedade controlada e sobre a 

escolha de seus administradores71.  

Vale relembrar que a própria Lei das S/A reconhece a 

existência do controle indireto (§ 2º, do art. 243), ao definir a sociedade controlada como 

aquela em que a controladora, “diretamente ou através de outras controladas”, é titular de 

                                                           
70 O poder de controle na sociedade anônima..., p. 236. Tarcisio Teixeira (ob. cit., p. 190) assim revela seu 
entendimento sobre o exercício do “poder de controle”: “o acionista-controlador para controlar a companhia 
necessita ter poder, como realmente tem. Esse poder de controle lhe é conferido pela lei (e por ter um número de 
ações que lhe assegura o poder de comendo). Porém, o poder deve ser usado pelo controlador para gerir a 
empresa e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia (LSA, art. 116, b)”. Para Luiz André N. de Moura 
Azevedo, “na realidade, a existência do acordo de acionistas arquivado na sede social não é determinante para o 
surgimento do poder de controle minoritário. Basta que os votos de um acionista, ou de um conjunto de 
acionistas, unidos por acordo ou compromisso de voto, ainda que não arquivado, ou mesmo não escrito, 
efetivamente prevaleçam nas assembléias gerais, permitindo a ele(s) dirigir as atividades empresariais e orientar 
o funcionamento dos órgãos da companhia, ainda que por um período de tempo limitado” – AZEVEDO, Luiz 
André N. de Moura. Ativismo dos investidores institucionais e poder de controle nas companhias abertas. In: 
Poder de Controle e outros temas de direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 
2010, p. 234. Trilha o mesmo caminho – sobre o controle conjunto e sobre isto ser estabelecido apenas entre os 
interessados e de maneira tácita – Erasmo Valadão Azevedo e Novaes França: “A segunda espécie de controle 
[...] ocorre quando um acionista ou um conjunto de acionistas detêm a maioria das ações votantes do capital 
social. Na hipótese de um conjunto de acionistas deter a maioria, dá-se o controle majoritário conjunto (‘joint 
control’) ou por associação, que pode estar lastreado em um acordo de acionistas (acordo de voto) arquivado na 
sede da companhia, ou consistir meramente num acordo tácito” - Alteração no controle indireto da companhia. 
In: Poder de Controle e outros temas de direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 
2010, p. 267. 
71 Conforme PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta..., p. 125. A respeito do 
assunto, Leonardo de G. Castellões assim se posiciona: “ante as peculiaridades do regime brasileiro, por outro 
lado ainda, parece que só se poderá cogitar de uma relação de controle nos termos do parag. 2º do art. 243 da 
LSA (e também nos termos do art. 1.098 do NCC), quando esse controle seja imediatamente exercitável pela 
sociedade controladora. Por fim, ele (o poder de controle) poderá, ao nosso aviso, ser exercido de forma 
exclusiva ou conjunta, direta ou indiretamente” – In: CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de 
Sociedades. Curitiba: Juruá, 2008, p. 188. 
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direitos de sócios que lhe assegure preponderância nas deliberações sociais e o poder de 

eleger a maioria dos administradores.   

Efetivamente, o real conceito de “controlador” está muito 

mais além dos percentuais do capital social, também para a CVM. Neste aspecto vale a 

referência à definição do termo, que era dado pelo art. 3º, da Instrução CVM 229/95: “Art. 2º: 

Para os efeitos desta Instrução e da Instrução CVM n.º 299, de 9 de fevereiro de 1999, 

entende-se por: [...] III - Acionista controlador, a pessoa natural ou jurídica, ou grupo de 

pessoas vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, ou representantes de 

um mesmo grupo de interesses, que nas três últimas Assembléias Gerais Ordinárias da 

Companhia detinha a maioria dos votos dos acionistas presentes, ou tenha adquirido o 

controle da Companhia conforme previsto nos artigos 254, 255 e 257 da Lei nº 6.404/76” – 

os grifos são nossos.  

E mesmo o critério da maioria dos votos nas 3 últimas 

assembléias, referido acima, veio sendo relativizado, deixando claro que o poder de controle, 

de fato, pode ser exercido por outro(s) acionista(s):  

O próprio Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores atribui maior 
relevância à efetividade do poder de dirigir o processo empresarial, 
independentemente de sua permanência em um determinado número mínimo 
de assembléias gerais. Tanto assim que o critério de prevalência em três 
assembléias gerais consecutivas, originalmente estabelecido pela Resolução 
CMN n° 401, de 22 de dezembro de 1976, e atualmente previsto no 
Regulamento do Novo Mercado, enseja uma presunção apenas relativa de 
existência do poder de controle, possível, portanto, de ser afastada 
conforme a efetividade do poder de mando, a freqüência e a 
periodicidade da realização de assembléias gerais, o nível de dispersão 
do capital votante e as demais circunstâncias de cada caso concreto. O 
poder de controle minoritário será revestido de maior ou menor grau de 
estabilidade, a depender da atuação dos acionistas titulares de 
participações minoritárias, porém expressivas no capital votante, em 
conjunto e visando objetivos comuns, seja em observância de acordos de 
voto arquivados na sede social (sujeitos, portanto, à execução específica 
judicial e extrajudicial na forma dos §§ 8° e 9° do art. 118 da Lei de S/A), 
seja em observância de acordos não arquivados ou de compromissos não 
escritos, ainda que transitórios72 – grifamos.  

 

                                                           
72 AZEVEDO, Luiz André N. de Moura. Ativismo dos investidores institucionais e poder de controle nas 
companhias abertas. In: Poder de Controle e outros temas de direito societário e mercado de capitais. São 
Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 232-233. 
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Em vista disso, a atual Instrução CVM que dispõe sobre o 

tema (nº 361, de 05.03.2002), encontra-se assim disposta, quanto à definição de controlador: 

“Art. 3o - Para os efeitos desta Instrução, entende-se por: [...] IV – acionista controlador: a 

pessoa, natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos ou o grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, direto ou indireto, que: a) seja titular 

de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas 

deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

companhia; e b) use efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da companhia”. 

Conforme já dito antes – mas sempre importante ressaltar 

– a estabilização da atuação conjunta do grupo controlador nas deliberações das assembléias 

da companhia em geral se dá por meio de reuniões prévias, nas quais os integrantes do grupo 

se reúnem antecipadamente e definem o voto uniforme que será obrigatoriamente proferido na 

assembléia que está por acontecer. E, conforme relata Paulo Eduardo Penna, a caracterização 

do grupo controlador,  

independente da formalização de acordo de acionistas por escrito. Com 
efeito, o grupo de acionistas pode exercer o controle por acordo tácito de 
votos. Embora possa ser de difícil identificação, a reiterada votação conjunta 
dos acionistas nas assembleias gerais, assim como outras demonstrações de 
atuação uniforme em relação aos assuntos da companhia, pode revelar a 
existência desse acordo tácito. A propósito, por força da Instrução CVM 
480, de 7 de dezembro de 2.009, as companhias abertas têm a obrigação de 
identificar o grupo de controle, no formulário de referência (item 15 do 
Anexo 24), que será divulgado ao mercado e atualizado anualmente. A falta 
de menção a um ou mais acionistas neste campo, todavia, não implica, 
necessariamente, a sua não participação no grupo de controle73. 

 

A introdução do “exercício do poder do controle”, ao texto 

do caput do art. 118, da “Lei das S/A” é razoavelmente recente (deu-se com a edição da Lei n. 

10.303/01). Assim, este exercício corresponde à matéria cuja competência foi acrescida ao 

instituto do acordo de acionistas, em virtude da edição da norma legal referida. Até então, o 

exercício do poder de controle não era direta e expressamente admitido como passível de 

regulação em acordo de acionistas (na verdade, a disposição já estaria implícita na permissão 

relativa ao “acordo de voto”, porém, somente a partir de 2001 passou a gozar de plena 

                                                           
73 PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta..., p. 111. 
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eficácia e oponibilidade em face da companhia, além de haver ratificado o fato de as 

obrigações a ela atinentes serem passíveis de “execução específica”).   

Vale dizer, no tocante ao acordo de acionistas, e mais 

especificamente quanto à matéria do exercício do poder de controle, que a atual norma do 

caput do art. 118, além de determinar a vinculação da companhia, condiciona-o ao arquivo na 

sede da companhia. E, o procedimento de arquivar o acordo de acionistas na sede da 

companhia é, como já amplamente referido, ato interno, da sua administração, naturalmente 

provocado por solicitação dos signatários do acordo, ou de seu representante. Assim, não é 

condição sine qua non o arquivamento do acordo, para a sua eficácia e validade, pois, será 

tanto válido, como existente, um acordo de acionistas que não esteja arquivado74.  

A respeito do não arquivamento do acordo discorrendo 

sobre o poder de controle, José Edwaldo Tavares Borba entende que a constituição do grupo 

de controle encontrará, no acordo de acionistas, o instrumento de sua formalização, mas, “em 

muitos casos, fundar-se-á exclusivamente em uma situação de fato. Ora, basta que alguns 

acionistas se articulem, em função de determinados interesses comuns, para que acumulem o 

poder de fogo conseqüente à conjugação de suas ações”75.  

Assim, em se comprovando a presença das situações que 

a lei – ou mesmo a doutrina e a jurisprudência – entendam que, em determinado caso 

concreto, possa ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica da companhia, 

deverá ser atingido o patrimônio do acionista controlador (se este for facilmente 

identificável). Porém se não o for, então deverá responder pela dívida o acionista majoritário 

(caso o controle não seja por ele exercido), ou mesmo o acionista com participação reduzida, 

porém relevante, na sociedade cuja desconsideração da personalidade jurídica for decretada – 

ou seja, utiliza-se, aqui, uma linha de raciocínio semelhante à da desconsideração da 

personalidade jurídica das demais sociedades empresárias limitadas, em que não se costuma 

restringir qual o sócio que deverá ou não ser atingido, mas é comum que primeiro se tente 

buscar bens do patrimônio do sócio majoritário, para somente depois então – em caso de 

busca infrutífera – ir-se atrás dos bens do sócio minoritário.  

                                                           
74 Vale novamente ressaltar, contudo, que o não arquivamento implicará a desvinculação da companhia aos 
termos do acordo e, particularmente, ao menos no caso dos acordos típicos, a perda das garantias previstas em 
lei. 
75 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 12ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 349. 
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9. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS.  

 

 

Como já tivemos a oportunidade de referir, no início do 

presente texto, em linhas gerais, a desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando o 

juiz determina a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica, ao 

verificar que ela foi utilizada como instrumento para a realização de fraude ou de abuso de 

direito. Declara-se, assim, a ineficácia especial da personalidade jurídica, para determinados 

efeitos (portanto, para outros fins, ela permanecerá incólume). Com isso, tenta-se alcançar 

pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos, pois a 

personalidade jurídica não pode ser um tabu que entrave a ação do órgão judicante76.  

E, para se configurar as situações excepcionais de desvio 

da função da pessoa jurídica, a justificar o decreto também excepcional da desconsideração da 

personalidade jurídica, necessário estarem presentes algumas outras circunstâncias no caso 

concreto, como o esgotamento de todos os meios para se conseguir encontrar a empresa 

(devedora principal), ao longo do trâmite processual.  

Não nos debruçaremos sobre a avaliação detalhada destas 

situações, afinal, é o caso concreto que irá indicar se é situação de decretar a desconsideração 

da personalidade jurídica, ou não. E, adentrar nestes casuísmos, tornaria por demais extenso o 

presente texto, desviando-nos do seu foco principal. De toda maneira, discorreremos 

brevemente sobre algumas dessas circunstâncias. 

Assim, em caso de a devedora original não efetuar 

espontaneamente o pagamento do valor a que fora condenada, tampouco efetuando o 

pagamento em seguida, já acrescido com a multa de 10% do art. 475-J, do CPC (tendo seus 

procuradores regularmente constituídos sido intimados pela imprensa oficial para tanto); não 

                                                           
76 Definições estas extraídas das lições conjuntas de COELHO, Fábio Ulhoa (Desconsideração da 
personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 92) e DINIZ, Maria Helena. Curso de 
Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito C ivil . 18ed.. São Paulo, Saraiva, 2002. 
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tendo sido encontrado qualquer numerário em suas contas bancárias, para se efetivar a 

chamada penhora on line; também não tendo qualquer bem declarado à Secretaria da Receita 

Federal, passível de constrição e, além disso, sem ter localizada em seu endereço oficial, para 

intimação para pagamento ou apresentação de bens à penhora, somando-se a isso eventual 

confusão patrimonial, administrativa e/ou societária com outra empresa, ou com algum(ns) de 

seus acionistas (ou, se não houver esta situação de confusão patrimonial, ao menos prática de 

outros atos fraudulentos e/ou de abuso de direito), mister se faz acolher a teoria da 

desconsideração da sua personalidade jurídica, para atingir bens desse(s) seu(s) acionista(s). 

 

Uma sociedade anônima em atividade, que tem 

faturamento, necessita operar por meio de transações bancárias (via conta-corrente ou outros 

ativos). Assim, a inexistência de saldos bancários ou de um único centavo custodiado por 

instituição financeira, ou por sociedade de custódia de valores mobiliários (corretoras e 

distribuidoras de valores, por exemplo), indicam nítido abuso de direito, com prática 

fraudulenta de atos, que justificariam, a priori, a desconsideração da personalidade jurídica 

naquele caso concreto. 

 

O entendimento atual dos Tribunais pátrios é praticamente 

unânime: uma empresa do porte da uma sociedade anônima – notadamente as de capital 

aberto –, ao não possuir qualquer valor que pudesse ser penhorado on line, via Bacen-Jud, ou 

mesmo qualquer outro ativo custodiado, denota situação clara de fraude e de abuso 

patrimonial em detrimento dos credores, suficientes, portanto, para desconsiderar a sua 

personalidade jurídica:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de desconsideração da 
personalidade jurídica das empresas do mesmo grupo econômico - 
Possibilidade - Penhora "on line" realizada nas contas da executada que 
restou insuficiente - Sobre os bens imóveis indicados à penhora pela 
executada constam anteriores penhoras, em valor superior ao executado 
nesta ação - Ausência de patrimônio passível de execução - Decisão 
reformada - Empresas atuantes no ramo da construção com identidade 
de sócios - Indícios de confusão patrimonial da executada - Empresas 
coligadas que podem integrar a lide e sofrer a desconsideração da 
personalidade jurídica, no bojo da ação, ora em sede de cumprimento de 
sentença – Recurso provido para esse fim. (AI n° 990.10.178962-0 - 10a 
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Câm. de Direito Privado do TJSP – Rel. Octavio Helene - J. 07.12.2010)77 – 
grifamos. 
 

Vê-se, pelas decisões cujos trechos são adiante transcritos, 

no que toca ao tema das sociedades coligadas, que a posição da Corte de Justiça do Estado de 

São Paulo tem se pautado pelos seguintes entendimentos (os grifos são sempre nossos): 

A coligação tem um sentido amplo e um sentido estrito, como ponderam 
Ricardo Fiúza e Newton de Lucca: “Sociedades coligadas, em sentido 
amplo, são aquelas vinculadas a uma ou mais empresas sujeitas à mesma 
relação de controle, integrantes do mesmo grupo econômico. Nesse sentido 
amplo, constitui gênero no qual se compreendem três espécies: sociedades 
controladas, filiadas e de simples participação, na dicção adotada pelo artigo. 
Há, porém, outras espécies. Conforme o magistério de Fábio Ulhoa Coelho 
(Curso de Direito Comercial', 27a ed., São Paulo, Saraiva, 2007, v.2, p. 490), 
‘as sociedades podem ligar-se por relações de controle ou coligação, como 
subsidiária integral, participação em grupos ou por consórcio'. No caso do 
enunciado deste art. 1.097, a vinculação decorre de relações de capital, 
quando uma sociedade detém participação no capital de outra 
sociedade, exercendo ou não seu controle. Em sentido estrito, entende-se 
por sociedades coligadas aquelas em que uma participa do capital da 
outra, com dez por cento ou mais, sem controlá-la (cf. § 1° do art. 243 da 
Lei n. 6.404/76’ (Código Civil Comentado, Alexandre Guedes A. Assunção 
"et alii", coordenado por Regina Beatriz Tavares da Silva, Ed. Saraiva, 2008, 
6a ed., pág. 1.124). No sentido amplo, há, sim, coligação entre as pessoas 
jurídicas agravantes e a pessoa jurídica executada. Todas integram o mesmo 
grupo econômico. É, portanto, perfeitamente razoável concluir que há 
confusão patrimonial entre a agravante, a executada e as demais pessoas 
jurídicas e naturais coligadas.(AI n. 990.10.442522-0 – 12ª Câm. Dir. 
Privado – TJSP – j. 15/12/2010 – Rel. – Des. CERQUEIRA LEITE) 

 

                                                           
77 Destacam-se, do Voto do Exmo. Sr Relator os seguintes trechos: “Narra o agravante que iniciada a fase de 
cumprimento de sentença, no valor de R$ 123.235,73 (fl.161), foi requerida a citação da executada para 
pagamento do débito, no endereço declinado na exordial, que, no entanto, restou infrutífera (a certidão não 
foi localizada nos autos). O exeqüente, então, forneceu novo endereço para a citação, mais uma vez, sem êxito. 
Nesta ótica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EDcl no Recurso Especial n°750.335, de relatoria 
do Ministro Luiz Fux consignou que: ‘A existência de indícios do encerramento irregular das atividades da 
empresa executada autoriza o redirecionamento do feito executório à pessoa do sócio’”. [...]  Posteriormente, 
foram intimados, então, os patronos da executada constituídos nos autos, para pagamento do débito ou 
nomeação de bens à penhora, decorrendo o prazo estabelecido sem manifestação, tudo ao que alega o 
agravante. O exeqüente requereu, aí, a penhora on line de ativos financeiros da executada, que foi deferida 
pelo d.Juiz (fls.36/37).  Assim, considerando que a penhora "on line" nas contas da executada logrou 
alcançar apenas a importância R$ 130,26 (BacenJud, fls.36/37) e que inexiste bens passíveis de satisfazer a 
execução, tal situação, causa, no mínimo, estranheza, pois a empresa agravante é uma das maiores 
construtoras do país, deveria, portanto, ter recursos disponíveis para a liquidação do débito exeqüendo- 
R$ 123.235,73, fl.61. Dessa forma, a ausência, a insuficiência ou a ocultação desses recursos revelam 
ilícitos determinantes da responsabilidade pessoal dos sócios” – grifamos, também. 
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Prestação de serviços Prestação de Contas Contrato de irradiação de 
programa radiofônico. - Cumprimento de sentença - Desconsideração da 
personalidade jurídica para atingir empresas do grupo e pessoas dos sócios 
Elementos nos autos que permitem o deferimento do pedido, com a inclusão 
dos sócios no pólo passivo da execução, bem como das demais sociedades 
empresárias do grupo econômico - Estar a sociedade empresária de 
radiofonia estabelecida no mesmo endereço de outros cinco empresas do 
mesmo ramo, todas com os mesmos sócios físicos, em princípio indica no 
sentido de existência de grupo de empresas. Se a agravada é a única 
sociedade empresária sem patrimônio para responder pela dívida ora em fase 
de cumprimento de sentença e não traz qualquer explicação para tal fato, 
nem sequer se digna examinar os fatos alinhados, acumulam-se mais 
elementos de convicção a indicar confusão e desvio de patrimônio no 
interior do grupo, a permitir o reconhecimento da responsabilidade do grupo, 
autorizando-se em consequência a penhora de valores suficientes sobre o 
patrimônio de todas as empresas do grupo. Estas pessoas jurídicas devem 
ser incluídas no pólo passivo para que sejam intimadas da penhora e 
para que possam, querendo, apresentar impugnação que deverá limitar-
se apenas à desconsideração ou extensão ao grupo ora reconhecida, não 
se reabrindo a discussão sobre o valor em execução nesta fase de 
cumprimento. Estará sendo aberta possibilidade de defesa ampla 
quanto à desconsideração, a ser discutida em impugnação na forma do 
art. 475-L do CPC. - Agravo provido (AI nº 0285655-73.2011.8.26.0000 - 
35ª Câm. de Dir. Privado – TJSP – j. 27.02.2012 – Rel.: Manoel Justino 
Bezerra Filho) 

 

EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DA EMPRESA COLIGADA - PESSOA 
JURÍDICA DIVERSA DA EXECUTADA - MESMO GRUPO 
ECONÔMICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE 
DO GRUPO EMPRESARIAL – CABIMENTO. Havendo elementos 
suficientes para concluir que as empresas, ainda que de fato, integram o 
mesmo grupo econômico, possível a penhora de bens da coligada 
indicados pelo credor. (AI 829.808-00/0 - 11ª Câmara - Rei. Juiz EGÍDIO 
GIACOIA - J. 9.2.2004, JTA – LEX 205/371).  

 

EXECUÇÃO - PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS 
COLIGADAS - PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS DA EXECUTADA - 
MESMO GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL 
CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA 
RESPONSABILIDADE DO GRUPO EMPRESARIAL - CABIMENTO. 
Depreende-se do contexto dos autos que se trata de um só grupo econômico, 
o qual se utiliza de quatro razões sociais, mais possui uma unidade gerencial 
e laboral. Está perfeitamente configurada a confusão patrimonial, suficiente 
para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, permitindo-se 
que sejam atingidos bens das sociedades coligadas. Recurso provido. 
(Agravo de Instrumento nº 1.278.814-0/0/Guarulhos, 34ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. Desembargador 
Gomes Varjão). 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO GAFISA - Extensão dos 
efeitos da execução à sociedade integrante do mesmo grupo empresarial 
- Confusão patrimonial e manobras societárias inviabilizam a satisfação 
do crédito – Cobrança de multa compensatória - Precedentes da Corte – 
Decisão mantida -Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento n° 
990.10.087023-8 – Rel. PERCIVAL NOGUEIRA - 6a Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – j. 24.06.2010) 

 

 

9.1. SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 

DAS S/A. 

 

 

A desconsideração da personalidade jurídica de uma 

sociedade anônima, que possa, assim, atingir patrimônio de seus acionistas, não pode ser 

afastada com base na singela interpretação do art. 1º da Lei das S/A (que reza que a 

responsabilidade dos acionistas estaria limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou 

adquiridas), afinal trata-se da mesma linha de raciocínio que o da responsabilização dos 

sócios de uma sociedade empresária limitada ficar restrita ao valor do capital social 

integralizado na empresa: sem dúvidas, isso é o que determina a lei, porém, a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica serve exatamente para afastar a letra da lei, em 

casos que as circunstâncias fraudulentas, de abuso de direito e/ou mesmo de confusão 

patrimonial, assim justifiquem.  

Por tais razões, o Tribunal de Justiça de São Paulo, “em 

mais de uma oportunidade, admitiu a desconsideração da personalidade apenas com base em 

óbice objetivo à justa satisfação do crédito do consumidor, sem necessidade de demonstração 

cabal da prática de ato ilícito dos administradores (Apelação Cível n. 975.832-1 - São 

Bernardo do Campo - 19ª Câmara de Direito Privado - Relator: Ricardo Negrão - 21.03.06 - 

V.U. – Voto n. 4853; Agravo de Instrumento n. 207.073-4/6 - São Paulo – 10ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Maurício Vidigal - 07.08.01 - V.U; Agravo de Instrumento n. 
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290.722-4/1-00 - Mauá - 2a Câmara de Direito Privado - Relator: Maia da Cunha - 24.06.03 - 

V.U.)” 78.  

 

 

9.2. A DESCONSIDERAÇÃO E OS MEMBROS DOS 

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DAS S/A.  

 

 

Postas as assertivas gerais acima sobre o tema da 

desconsideração da personalidade jurídica, bem como as breves menções quanto ao assunto, 

nos âmbitos do direito civil e do direito consumerista, para as sociedades empresárias de 

responsabilidade limitada, além das referências feitas à possibilidade de a teoria ser 

reconhecida também para as sociedades anônimas, atingindo os seus acionistas (controladores 

ou aqueles com participação relevante no capital da empresa), agora passa-se ao seguinte 

ponto: por que, em vez de se atingir os acionistas, não se poderia alcançar os membros do 

conselho fiscal, ou os administradores, das companhias abertas79, ou fechadas, para que 

respondessem de forma extensiva e solidária às referidas empresas, em casos de 

desconsideração da personalidade jurídica? 

Ab initio, ressalta-se que os membros do conselho fiscal 

das sociedades anônimas se sujeitam às mesmas responsabilidades dos administradores, se 

agirem de forma temerária perante a empresa e a sociedade de forma geral, nos termos dos 

arts. 153 a 156, da Lei das S/A – isso é expressamente reconhecido pela mesma norma legal, 

em seu art. 16580.  

                                                           
78 Conforme bem anotado pelo Desembargador Francisco Loureiro, da 4ª Câmara de Direito Privado, Relator do 
Agravo de Instrumento n. 994.09.286931-8 (675.431.4/0-00), julgado em 21.01.2010. 
79 O conselho fiscal é órgão de existência obrigatória, mas de funcionamento facultativo, segundo dispõe a Lei 
das S/A (Lei 6.404/1976 e suas alterações posteriores), sendo composto de, no mínimo, 3 (três), e, no máximo, 
de 5 (cinco) membros, acionistas ou não (devendo ser pessoas físicas, vedada a participação de pessoas 
jurídicas). Exerce papel fundamental nas companhias abertas ou fechadas, eis que tratam de manter sob 
vigilância os atos daqueles que efetivamente mantém a operacionalidade das empresas (conselho de 
administração), como melhor se verá adiante. 
80 “Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 
153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados 
com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto”. Também o diploma civil traz esta indicação em seu 
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Em vista dessas previsões legais, têm ocorrido debates 

tanto na doutrina, como nos tribunais, sobre a possibilidade, ou não, dos administradores ou 

dos conselheiros fiscais eventualmente responderem de maneira solidária, ou 

subsidiariamente, às obrigações das companhias, mediante a leitura combinada do disposto no 

art. 165, acima referido, e de seus parágrafos, com o art. 50, CC81. 

O art. 161, da Lei n. 6.404/76 estabelece que o conselho 

fiscal da Sociedade Anônima legitima, ou não, os atos do conselho de administração, 

funcionando como o freio e o contrapeso aos eventuais excessos dos administradores das 

empresas sujeitas ao citado regime legal – algo que não acontecia até a edição da referida 

norma legal, pois, até então, prevalecia o principio de que o conselho fiscal de uma 

companhia deveria apenas chancelar os atos do conselho de administração82. Portanto, a letra 

da lei é clara: os administradores (de forma genérica, as pessoas naturais que ditam os rumos 

das companhias), podem responder pessoalmente para com as obrigações que se desviarem de 

suas finalidades, ou mesmo quando não cumprirem com suas obrigações legais, ficando clara 

a dissipação do patrimônio empresarial.  

Assim, ao não se conferir valor absoluto ao dogma da 

personalização de uma sociedade empresária, e em se restando comprovado que os dirigentes, 
                                                                                                                                                                                     

art. 1.011, ao estabelecer que: “o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado 
e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios”, 
bem como o art. 1.016, do mesmo CC, está assim redigido: “Art. 1.016: Os administradores respondem 
solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. 
81 Dispositivo este (art. 50, CC) que, como já visto antes, dispõe que, em caso de abuso da personalidade 
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos 
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica 
82 Como bem ressaltam Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Guerreiro: “Importância – Apesar das 
críticas que o Conselho Fiscal sofreu no passado, a lei houve por bem mantê-lo, disciplinando-o nos arts. 161 a 
165, os quais configuram o esforço do legislador em aperfeiçoá-lo, tornando-o um instrumento efetivo de 
fiscalização da vida societária. Salvo honrosas exceções, na maior parte das empresas, o Conselho Fiscal 
converteu-se em organismo desprestigiado e inexpressivo, composto, as mais das vezes, por pessoas da 
confiança direta dos acionistas controladores, que se limitavam a assinar pareceres estereotipados, sem 
necessidade de efetivamente examinar os livros e papéis da sociedade, seu estado de caixa e carteira, o 
inventário, o balanço e as contas da diretoria. Assim sendo, o Conselho Fiscal comprometeu a confiabilidade que 
deveria caracterizá-lo. Espera-se que sua nova disciplina seja capaz de reabilitá-lo. Para confirmar essa 
necessidade de reabilitação, basta que se observe o nível meramente simbólico de sua remuneração no passado, 
bem como a inequívoca demonstração de falta de confiança no seu desempenho técnico, por parte do Poder 
Público, que passou a exigir, para as sociedades de capital aberto, a partir de certo momento, auditoria por 
auditores contábeis independentes, devidamente credenciados pelo Banco Central (Resolução n.° 220, de 1972)” 
– TEIXEIRA, Egberto Lacerda e GUERREIRO, José Alexandre. Das sociedades anônimas no direito 
brasileiro – v.2. José Bushatsky Editor, 1979, p. 483. 
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sócios, administradores, ou equivalentes, procederam de forma a desnaturar o instituto da 

pessoa jurídica, utilizando-se desta para a consecução danosa de atos a terceiros, impõe-se a 

sua responsabilidade. 

Quanto à necessidade e importância do conselho fiscal 

para a vida societária das companhias abertas e fechadas, vale trazer a sempre esclarecedora 

lição de Modesto Carvalhosa – nesta oportunidade bem acompanhado por Nelson Eizirik – 

que assim se manifestaram sobre o tema, ao comentarem os dispositivos da “Lei das S/A”:  

O conselho fiscal, como referido, constitui um órgão da sociedade anônima 
que tem como principal atribuição exercer a fiscalização sobre os 
administradores da companhia em relação às contas, à legalidade e à 
regularidade dos atos de gestão, conforme determina o art. 163 da Lei n. 
6.404/76. À primeira vista, poderia parecer que o poder de fiscalização do 
conselho fiscal é amplo ou até mesmo ilimitado, o que não é verdade; não 
pode o conselho fiscal, ou seu membro, extrapolar aquilo que pareça 
razoável, fazendo exigências descabidas à sociedade fiscalizada ou a seus 
administradores. A fiscalização a ser exercida pelo conselho fiscal sobre os 
atos dos administradores deve restringir-se tão-somente à verificação do 
atendimento de seus deveres legais e estatutários. Assim, o órgão 
fiscalizador não possui competência para apreciar o conteúdo da gestão 
societária, ou seja, não lhe cabe entrar no julgamento do mérito e da 
conveniência das decisões empresariais tomadas pelos administradores. 
Embora a Lei das S/A tenha previsto a competência do conselho fiscal para 
fiscalizar os atos dos administradores (art. 163, I), não conferiu ao órgão 
qualquer poder para interferir na gestão ordinária dos negócios da 
companhia, conduzida pelos diretores83. 

 

Portanto, o que resta claro é que, mesmo tendo a Lei das 

S/A (de 1976) sido bastante alterada ao longo dessas mais de três décadas de vigência, as 

regras sobre o conselho fiscal propriamente, e sobre a sua competência, funcionalidade, 

requisitos para o exercício, impedimentos, remuneração, forma de atuar, além dos seus 

deveres e responsabilidades, não se alteraram significativamente (o art. 161, por exemplo, em 

seus parágrafos e incisos, que dispõem sobre a competência e a funcionalidade do conselho 

fiscal, veio a ser alterado apenas pela Lei n. 10.303/2001, com a inclusão dos parágrafos sexto 

e sétimo, que tratam da “indelegabilidade da função e do tempo de exercício”).  

Aliás, a Lei n. 10.303/2001, que foi a norma que mais 

alterações produziu na Lei das S/A, no tocante ao conselho fiscal das companhias, tratou de 

consolidar a competência, deveres e a responsabilidade dos seus membros, mantendo 

                                                           
83 CARVALHOSA, Modesto. A nova lei das sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 341-342. 
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incólume o já citado e transcrito art. 165, indicando que os membros de conselho fiscal estão 

sujeitos às mesmas responsabilidades que os membros do conselho de administração, o que 

faz com que possam vir a ser responsabilizados pessoalmente, em caso de desconsideração da 

personalidade jurídica. 

Mas não é só. O fato dos conselheiros fiscais não se 

subordinarem a nenhum outro órgão da companhia e, efetivamente, serem garantidos em suas 

funções, por mandatos com tempo determinado, e a sua obrigação de exercerem de forma 

indelegável, autônoma, e em favor da empresa e não dos acionistas, sejam estes minoritários 

ou majoritários, acaba por impor-lhes a responsabilidade por eventuais desvios de conduta da 

administração da empresa, quanto aos direitos de terceiros. É o que determinam textualmente 

os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do art. 165, da Lei das S/A, com as redações que 

lhes foram dados pela Lei 10.303/200184. 

Corroborando com tudo o que já foi escrito a respeito 

deste tópico, nas linhas anteriores, Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Guerreiro, ao 

comentarem o art. 165, da “Lei das S/A”, no tocante à responsabilidade e aos deveres do 

conselho fiscal, assim se posicionaram:  

Deveres e Responsabilidades – Tal como no diploma revogado, os membros 
do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores, de que 
tratam os arts. 153 a 156, atrás examinados. Como a matéria recebeu 
tratamento mais rigoroso na lei, segue-se uma conseqüente ampliação dos 
deveres dos fiscais. Respondem eles, ainda, pelos danos resultantes de 
omissões no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou 
dolo, ou violação da lei ou do estatuto. Essa responsabilização é consectária 
de sua equiparação aos administradores85.  

 

Como conclusão deste capítulo, pode-se dizer que a 

eventual responsabilização de conselheiro fiscal, quando da desconsideração da personalidade 

                                                           
84 “Art. 165: [...] § 1º: Os membros do conselho fiscal deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da 
companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus 
acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, 
ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores; § 2º: O membro do conselho 
fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles foi conivente, ou se concorrer 
para a prática do ato; § 3º: A responsabilidade dos membros do conselho fiscal por omissão no cumprimento de 
seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da 
reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e à assembléia-geral”. 
85 TEIXEIRA, Egberto Lacerda e GUERREIRO, José Alexandre. Das sociedades anônimas no direito 
brasileiro – v.2. José Bushatsky Editor, 1979, p. 490. 
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jurídica da companhia, é possível, mas assim como a própria teoria em si, deve ser aplicada 

em casos excepcionais, em ficando caracterizada a omissão ou a prática de atos 

caracterizadores da fatti specie do art. 50, do Código Civil. Essa possibilidade de estender os 

efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos sócios e administradores em geral, 

acaba por causar, ainda, a melhoria no ambiente geral dos negócios, eis que a real 

possibilidade de aplicação de sanção desta espécie evita práticas fraudulentas e temerárias por 

parte de sócios e dos administradores das empresas. 

Porém, apesar de tais possibilidades abertas pelas 

legislações (Lei da S/A e Código Civil), entendemos que nem sempre essa será a melhor 

alternativa (ou seja, redirecionar a ação – em que o credor foi prejudicado, e foi constatado o 

abuso da personalidade jurídica por parte da companhia – aos administradores, ou aos 

membros do conselho fiscal da sociedade anônima). Como melhor detalhado ao longo do 

presente trabalho, entendemos que devem ser buscados bens particulares dos acionistas, ou 

até mesmo de outras pessoas jurídicas que tenham alguma participação relevante da 

companhia devedora original. E, se esta, depois, entender que os conselheiros fiscais ou os 

administradores agiram de forma culposa ou dolosa, causando danos à sociedade, deverá 

então, mediante prévia deliberação da assembléia geral, ajuizar ação de responsabilidade civil 

contra aqueles, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Neste sentido, leciona Waldírio 

Bulgarelli, afirmando caber, portanto,  

à própria companhia acionar os diretores que tenham agido, embora dentro 
das suas atribuições, com culpa ou dolo, ou então que tenha violado o 
estatuto ou a lei, e com isso tenham causado prejuízo à companhia, aos 
acionistas ou terceiros. A decisão caberá à assembleia geral, que poderá ser 
ordinária ou então extraordinária, desde que prevista na ordem do dia, ou 
como decorrência direta de assunto nela incluído (parag. 1º, art. 159), 
ficando em consequência da deliberação da assembleia geral o administrador 
ou administradores acusados impedidos, devendo ser substituídos na mesma 
assembleia geral. Esta é a chamada ação social, introduzida por Valverde na 
lei anterior, sob a inspiração da doutrina e jurisprudência francesas86. 

 

Tarcisio Teixeira também corrobora com a mesma linha 

de pensamento, ao tratar do tema:  

os administradores são os responsáveis por celebrar os contratos em nome da 
sociedade. No entanto, é a sociedade quem responde por essas obrigações, 
uma vez que o administrador é somente um seu representante.  Dessa forma, 

                                                           
86 BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. São Paulo: Atlas, 12ed., 2001, p. 187 
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em relação à responsabilidade civil, os administradores não respondem 
pessoalmente (com seu patrimônio particular) pelas obrigações contraídas 
em nome da companhia e em razão dos atos normais de gestão do negócio 
(LSA, art. 158, caput). Quem irá responder é a sociedade, pois as obrigações 
são dela e não dos administradores.    No entanto, o administrador será 
pessoalmente responsável, na esfera civil pelos prejuízos causados, quando 
agir além das suas atribuições, com dolo ou culpa, dentro das suas funções 
ou com violação de lei ou do estatuto social (LSA, art. 158, I e II)87. 

 

 

 

10.  A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

 

O que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o 

entendimento de que podem ser atingidos bens de sociedade coligada e/ou de sociedade que 

tenha participação significativa no capital da empresa cuja personalidade jurídica se pede a 

desconsideração. Vejam-se, abaixo, algumas decisões e trechos de votos dos respectivos 

acórdãos – os grifos são nossos: 

RECURSO ESPECIAL - SOCIEDADE ANÔNIMA - EXECUÇÃO 
FRUSTRADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA  - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL: NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO 'EXTRA 
PETITA': INEXISTÊNCIA - REVOLVIMENTO FÁTICO - 
INADMISSIBILIDADE  - DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. I - Havendo 
encontrado motivos suficientes para fundar a decisão, o magistrado não  se 
encontra  obrigado a responder todas  as  alegações  das  partes,  nem  a  
ater-se  aos  fundamentos indicados  por  elas  ou  a  responder,  um  a  um,  
a  todos  os seus argumentos. II - Não há falar em julgamento extra petita 
quando o tribunal aprecia o pedido por outro fundamento legal. Em outras 
palavras, o juiz conhece o direito, não estando vinculado aos dispositivos 
citados pelas partes. III - No âmbito do recurso especial, não há como se 
reavaliar entendimento firmado pelo tribunal estadual com espécie nas 
provas dos autos (Súmula 7/STJ). IV-O sócio alcançado pela 
desconsideração  da  personalidade jurídica da sociedade empresária 
torna-se parte no processo. V - Não se conhece  do  recurso pela alínea "c" 
quando não demonstrada  similitude fática apta a configurar a alegada 
divergência interpretativa entre os julgados confrontados. Recurso especial 

                                                           
87 TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado - doutrina e prática. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
195. 
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não conhecido. (RECURSO ESPECIAL Nº 258.812 - MG (2000/0046110-5) 
– 3ª TURMA, J. 29.11.2006 – Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, v.u.)88.  

 

FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS A SOCIEDADES 
COLIGADAS. ADMISSIBILIDADE. GRUPOS ECONÔMICOS 
ENVOLVIDOS NUMA CADEIA DE NEGÓCIOS LÍCITOS, MAS EM 
CONLUIO PARA DESVIAR PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM 
SITUAÇÃO PRÉ-FALIMENTAR. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DA  
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR O PATRIMÔNIO 
DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA FRAUDE (STJ - REsp 1.259.018/SP 
- Rel. Min. Nancy Andrighi – j. em 9.8.2011)89. 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS 
SEUS EFEITOS ÀS EMPRESAS COLIGADAS. TEORIA DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
POSSIBILIDADE.  REQUERIMENTO. SÍNDICO. DESNECESSIDADE. 
AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA 
CORTE. (EDcl no REsp 228357/SP – Rel.: Ministro CASTRO FILHO – 3ª 
Turma - Data do Julgamento 05/04/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ 
02/05/2005 p. 335) 

                                                           
88 Do corpo do acórdão, cuja ementa está acima, extraem-se, com destaque, os seguintes trechos do voto do 
Ministro Relator: “No que se refere à inaplicabilidade do Decreto 3.708/19 e sim da Lei 6.404/76, assim 
esclareceu o acórdão dos embargos declaratórios: "A contradição aqui encartada reside na própria argumentação 
dos recorrentes. Isto porque a menção ao disposto no Decreto 3.708/19 teve apenas o objetivo de ilustrar a 
previsão do instituto da desconsideração no  direito  positivo, sendo certo que, com relação  às  sociedades  
anônimas,  embora  não  estejam submetidas  àquela  norma,  tem-se  que,  por  construção interpretativa,  
viável  se  mostra  a  incidência  do  artigo  158  da Lei  nº  6.404/76,  vale  dizer,  como  a sociedade  não  
pode  ter  um fim  ilícito,  viola  a  lei  e  o seu  próprio  estatuto  o  encerramento irregular  de  suas  
atividades,  principalmente  quando  se evidencia  -  como  é  o  caso  dos  autos  -  a  intenção  de  burlar  a 
força da decisão  judicial  que lhe foi desfavorável”  – ressaltamos. 
89 Do corpo deste último acórdão, extrai-se, pelo voto do Sr. Relator, o entendimento de que a medida deferida 
pelo D. Juiz “a quo” (e também por V. Exas. numa primeira oportunidade em que examinaram o pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica da Ré originária, por meio do A.I. n. 0028766-83.2011.8.26.0000), 
deve continuar sendo examinada de forma a se notar que os modernos instrumentos societários, de que dispõem 
as empresas e seus sócios/acionistas, não podem passar despercebidos dos Magistrados, sob pena de, por meio de 
chicanas e artimanhas, serem ludibriados os credores. O julgado também atenta para aspectos processuais que 
envolvem o reconhecimento do grupo de empresas, para reiterar a submissão do processo ao direito material: 
“É possível coibir esse modo de atuação mediante o emprego da técnica da desconsideração da personalidade 
jurídica, ainda que, para isso, seja necessário dar-lhe nova roupagem.  Para as modernas lesões, promovidas com 
base em novos instrumentos societários, são necessárias soluções também modernas inovadoras. A 
desconsideração da personalidade jurídica é técnica desenvolvida pela doutrina diante de uma demanda social, 
nascida da 'praxis', e justamente com base nisso foi acolhida pela jurisprudência e pela legislação nacional. 
Como só ocorre nas situações em que a jurisprudência vem dar resposta a um anseio social, encontrando 
novos mecanismos para a atuação do direito, referida técnica tem de se encontrar em constante evolução 
para acompanhar todas as mutações do tecido social e coibir, de maneira eficaz, todas as novas formas de 
fraude mediante abuso da personalidade jurídica” – grifamos. 
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Pela jurisprudência dominante, não é mais necessária a 

citação do acionista (ou sócio) atingido em decorrência da aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, para ingressar no pólo passivo da demanda. Pode 

ser ele incluído no pólo passivo de forma direta, já em fase de execução (cumprimento) de 

sentença – podendo o sócio, ou acionista, incluído no pólo passivo, insurgir-se contra 

qualquer determinação judicial por meio dos devidos remédios processuais, como os 

embargos à penhora, impugnação à execução, entre outros, mantendo-se o amplo direito 

constitucional ao exercício do contraditório. Isso porque, com a alteração da lei processual, 

que estabeleceu apenas uma fase de cumprimento da sentença90, e não mais novo processo 

de execução do julgado (que impunha nova prática de atos citatórios, etc.), caiu por terra a 

alegação de que os incluídos no pólo passivo em razão da aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica deveriam ser citados, em um novo processo 

autônomo.  

Assim se encontra disposta a jurisprudência pátria mais 

atual (com grifos nossos): 

Processual Civil. Recurso especial. Ação de embargos do devedor à 
execução. Acórdão. Revelia. Efeitos. Grupo de sociedades. Estrutura 
meramente formal. Administração sob unidade gerencial, laboral e 
patrimonial. Gestão fraudulenta. Desconsideração da personalidade 
jurídica da pessoa jurídica devedora. Extensão dos efeitos ao sócio 
majoritário e às demais sociedades do grupo. Possibilidade. A presunção 
de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 
relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 
acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz. Precedentes. 
Havendo gestão fraudulenta e pertencendo a pessoa jurídica devedora a 
grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente 
formal, o que ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo 
exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é 
legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para 
que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo e os 
bens do sócio majoritário. Impedir a desconsideração da personalidade 
jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra 
credores.  A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados 
os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no 
próprio processo de execução (singular ou coletivo), levantar o véu da 
personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens 

                                                           
90 O que se deu por meio da Lei 11.232/2005, que acrescentou o Capítulo IX – Liquidação de Sentença, ao CPC. 
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particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de 
fraude à lei ou contra terceiros. (REsp 332763/SP - RECURSO 
ESPECIAL 2001/0096894-8 - Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI - 
TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento: 30/04/2002 - Data da 
Publicação/Fonte DJ 24/06/2002 p. 297)91 

 

Adiante, algumas outras ementas do Superior Tribunal de 

Justiça – sempre com grifos nossos: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO 
ART. 2º DA CLT. SÚMULA 07/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE PERTENCENTE AO 
MESMO GRUPO DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 
DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL 
NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2. [...] 3. [...] 4. Quanto à tese de inexistência de 
abuso de personalidade e confusão patrimonial [...] à luz das provas 
produzidas e exaustivamente apreciadas na instância a quo, chegou o 
acórdão recorrido à conclusão de que houve confusão patrimonial.  5. 
Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível 
atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa 
pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a 
estrutura deste é meramente formal.  6. Por outro lado, esta Corte 
também sedimentou entendimento no sentido de ser possível a 
desconstituição da personalidade jurídica no bojo do processo de 
execução ou falimentar, independentemente de ação própria, o que 
afasta a alegação de que o recorrente é terceiro e não pode ser atingido 
pela execução, inexistindo vulneração ao art. 472, do CPC. (REsp 
1.071.643/DF - Rel. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, 
julgado em 2.4.2009 - DJe 13/04/2009). 

 

                                                           
91 Destacam-se, do voto da Ministra Relatora, os seguintes trechos (em especial a doutrina de Fábio Comparato): 
“[...] Considerando-se, nestes termos, que o abuso de gestão restou devidamente provado nos autos, é de se 
aplicar, como bem o fez o e. Tribunal a quo, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos 
da jurisprudência dominante deste C. STJ, in verbis: ‘Provada a existência de fraude, é inteiramente aplicável a 
Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados’. 
(REsp n°. 211.619 SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma,unânime, DJ 23/04/2001). É de se anotar 
que, na hipótese sub judice, impedir a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora 
implicaria possível fraude aos seus credores. A respeito, cite-se a lição de Fábio Konder Comparato, in verbis: 
"A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é, portanto, o critério fundamental para a 
desconsideração da personalidade jurídica externa corporis. E compreende-se, facilmente, que assim seja, pois, 
em matéria empresarial, a pessoa jurídica nada mais é do que uma técnica de separação patrimonial. Se o 
controlador, que é o maior interessado na manutenção desse princípio, descumpre-o na prática, não se vê bem 
porque os juízes haveriam de respeitá-lo, transformando-o, destarte, numa regra puramente unilateral”. (O poder 
de controle na sociedade anônima, n°. 135, pág. 342, 3ªed., Forense – Fábio Konder Comparato) [...]” – 
grifos no original.  
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Civil. Processo Civil. Recurso especial. Ação de execução de título judicial 
movida por sócio minoritário em desfavor da própria sociedade. Pedido 
de desconsideração da personalidade jurídica desta, para acesso aos 
bens da empresa controladora, em face de irregularidades cometidas na 
administração. Deferimento no curso da execução. Oferecimento de 
embargos do devedor pela controladora, sob alegação de sua 
ilegitimidade passiva. Não conhecimento do pedido, em face de preclusão 
pela ausência de interposição de agravo de instrumento da decisão que 
determinara a desconsideração. Alegação de violação ao art. 535 do CPC. 
[...]A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a 
desconsideração da personalidade jurídica é medida cabível diretamente 
no curso da execução. Precedentes. [...]. (REsp 920.602/ DF - Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI - Terceira Turma – j. 27/05/2008 - DJe 
23/06/2008) 

 

Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. 
Desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária. 
Sócios alcançados pelos efeitos da falência. Legitimidade recursal. - A 
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 
dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os 
pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio 
processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade 
jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus 
sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra 
terceiros. - O sócio alcançado pela desconsideração da personalidade 
jurídica da sociedade empresária torna-se parte no processo e assim está 
legitimado a interpor, perante o Juízo de origem, os recursos tidos por 
cabíveis, visando a defesa de seus direitos. Recurso ordinário em mandado 
de segurança a que se nega provimento. (RMS n. 16.274/SP, Terceira 
Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 2.8.2004.) 

 

 

11. CONCLUSÕES. 

 

 

Espera-se ter demonstrado, ao longo do presente trabalho, 

com argumentos sólidos, que a(s) empresa(s) de um grupo de sociedades pode(m) vir a 

responder por débitos da companhia (devedora original) a que estiver(em), de alguma 

maneira, ligada(s) – seja uma empresa a ela coligada, seja a sua controladora (ou mesmo o 

acionista controlador, pessoa física), ou então aquelas empresas que possuam participação 

significativa na companhia devedora –, caso se configurem as situações justificadoras da 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da devedora original. 
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Objetivamos, assim, indicar que as sociedades anônimas 

(inclusive as de capital aberto) também podem ser atingidas pela referida teoria, de maneira 

semelhante ao que já ocorre há anos, sem grandes ressalvas na doutrina e jurisprudência, nas 

sociedades empresárias de responsabilidade limitada (atualmente denominadas, apenas, 

sociedades limitadas: art. 1052 e ss., do CC) – e agora com mais vigor, em razão das 

previsões legais (notadamente daquela inserida no art. 50, do atual Código Civil) –, em que se 

co-responsabilizam os seus sócios.  

Entendemos não haver motivos que possam diferenciar a 

situação de co-responsabilidade do acionista (controlador ou com participação relevante na 

empresa devedora originária), ou de empresa coligada, se comparada aos sócios das 

sociedades limitadas. A possibilidade de a desconsideração da personalidade jurídica também 

atingir as companhias de capital aberto é inegável, devendo a leitura do disposto no artigo 50, 

CC, ser ampla, sempre que configuradas as situações ali previstas – afinal, não há justificativa 

legal, ou mesmo moral e ética, que possibilite interpretação restritiva ao tema, quando o 

magistrado se deparar com situação de fraude, abuso de direito, confusões patrimoniais, entre 

outras.  

Nestes casos, independentemente do tipo societário – 

sociedade limitada ou por ações, mesmo as de capital aberto – poderá ser decretada, no caso 

concreto, a desconsideração da personalidade jurídica.  

Com base em farta doutrina e também em recente 

jurisprudência – com destaque a decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior 

Tribunal de Justiça, espera-se ter conseguido êxito no objetivo do presente trabalho.  

 



61 

 

REFERÊNCIAS. 

 

ALBERTON, Genacéia da Silva. A desconsideração da personalidade jurídica no código de 

defesa do consumidor – aspectos processuais. Revista de Direito do Consumidor. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, n. 7, jul-set/93. 

ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios. Obrigações mercantis, 

tributárias, trabalhistas: da desconsideração da personalidade jurídica (doutrina e 

jurisprudência) , 3ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio Administrador. Curitiba: 

Juruá, 2011. 

BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. São Paulo: Atlas, 12 ed., 2001. 

CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas. São Paulo: Saraiva, 2011. 

____________. Modesto (em coop. com EIZIRIK, Nelson). A nova Lei das sociedades 

anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1989. 

____________. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. 

COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 3ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1976 e 1983. 

DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo, 2ed., São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. 

DENARI, Zelmo. Código de Defesa do consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto (coord. GRINOVER, Ada Pellegrini). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1998. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil . 

18ed.. São Paulo: Saraiva, 2002. 



62 

 

_____________. Curso de Direito Civil Brasileiro. V. 8: Direito de empresa. 2ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

EIZIRIK, Nelson (em coop. com CARVALHOSA, Modesto). A nova Lei das sociedades 

anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002.  

GUERREIRO, José Alexandre. (em coop. com TEIXEIRA, Egberto Lacerda). Das 

sociedades anônimas no direito brasileiro, v.2. José Bushatsky Editor, 1979. 

GUIMARÃES, Flávia Lefèvre. Desconsideração da pessoa jurídica no código de defesa do 

consumidor – aspectos processuais. São Paulo: Max Limonad, 1998. 

KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica 

(disregard doctrine) e os grupos de empresas. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito 

brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários 

individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. Ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor: parte 

material. São Paulo: Saraiva, 2000. 

OLIVEIRA, José Lamartine Côrrea. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 

1979. 

REQUIÃO, Rubens, Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica . Revista 

dos Tribunais, São Paulo: Revista dos Tribunais - v. 58, n. 410, dez/69. 

SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no 

direito brasileiro . São Paulo: LTR, 1999. 

TEIXEIRA, Egberto Lacerda (em coop. com GUERREIRO, José Alexandre). Das sociedades 

anônimas no direito brasileiro, v.2. José Bushatsky Editor, 1979. 

TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado - doutrina e prática. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 


