
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Agravo de Instrumento nº. 2005649-30.2014.815.0000 – 4ª Vara Cível De Campina 
Grande
Relator         : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante    : Lucilene Farias de Carvalho
Advogada     : Robergia Farias de Araújo
Agravado     : Casa dos Estofados 
Advogado     : Demóstenes Vieira da Silva

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  — EXECUÇÃO  — 
DESCONSIDERAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA  — 
RELAÇÃO  DE  CONSUMO  —  APLICABILIDADE  DO 
CDC  E  DA  “TEORIA  MENOR”  —  MEDIDA 
EXTREMADA  —  POSSIBILIDADE  QUANDO 
DEMONSTRADA  A  INSOLVÊNCIA  DO  CREDOR  — 
NÃO  CONFIGURAÇÃO  —  DESPROVIMENTO  DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

— Embora esteja evidente, nos autos, a plena aplicabilidade do 
Código  de  Defesa  do  Consumidor  à  espécie,  e,  por 
conseguinte, a possibilidade de se adotar a chamada “teoria 
menor”, a despersonalização é medida extremada e que requer  
certeza por parte do juízo.  Isto porque o direcionamento da  
dívida aos sócios da empresa apenas deverá ocorrer quando 
esgotados os meios de localização dos bens do credor e estes  
se mostrarem infrutíferos, o que não ocorreu na hipótese.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo  ativo  interposto  por  Lucilene  Farias  de  Carvalho  contra  a  decisão 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível De Campina Grande, nos autos 
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em 
fase de execução,  movida contra Casa dos Estofados,  a  qual indeferiu o pedido de 
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desconsideração  da  pessoa  jurídica,  a  fim de  que  a  execução prossiga  em face  dos 
sócios da empresa agravada. 

Em suas razões recursais (fls.  02/06), a agravante afirma que, 
embora intimada para realizar o pagamento voluntário da dívida, a empresa quedou-se 
inerte, por tal motivo, também foi requerido o bloqueio on line nas contas bancárias da 
recorrida, porém, dita operação restou inexitosa. Ante as tentativas frustradas de ver seu 
crédito satisfeito, requereu, em seguida, a desconsideração da pessoa jurídica, contudo, 
o magistrado a quo indeferiu tal pleito.

É desta decisão que se insurge a agravante.

Liminar indeferida às fls. 110/112.

Informações prestadas à fl. 119.

Instada  a  se  manifestar,  a  d.  Procuradoria  de  Justiça  emitiu 
parecer de fls. 121/122, opinando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório. 

VOTO.

Depreende-se  dos  autos  que  a  agravante  ajuizou  Ação 
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da 
empresa  agravada,  cujo  pedido  inicial  foi  julgado  procedente  para  condenar  a 
promovida/recorrida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais) – fls. 77/80. 

Ocorre  que,  embora  intimada  para  realizar  o  pagamento 
voluntário da dívida, a recorrida quedou-se inerte. Em seguida, foi requerido o bloqueio 
on line nas suas contas bancárias, porém, dita operação também restou inexitosa. Assim, 
ante  as  tentativas  frustradas  de  ver  seu  crédito  satisfeito,  requereu  a  autora,  a 
desconsideração da pessoa jurídica, contudo, o magistrado a quo indeferiu tal pleito.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido liminar, pautou-
se no art.  501 do Código Civil,  aduzindo que não restaram demonstrados  desvio de 
finalidade ou confusão patrimonial (fl. 103). 

Irresignada, a agravante aduz que, em se tratando de relação de 
consumo, como é a hipótese dos autos, a desconsideração da pessoa jurídica deve se 
basear na “teoria menor”, pois, para ser decretada, seria suficiente a demonstração de 
insolvência do devedor, nos termos do art. 282 do CDC.

1Art. 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. 
2Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, 
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou 
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

2



Pois bem.

Embora esteja evidente,  nos autos,  a plena aplicabilidade do 
Código de Defesa do Consumidor à espécie, e, por conseguinte, a possibilidade de se 
adotar a chamada “teoria menor”, a despersonalização é medida extremada e que requer 
certeza  por  parte  do  juízo.  Isto  porque  o  direcionamento  da  dívida  aos  sócios  da 
empresa apenas deverá ocorrer quando esgotados os meios de localização dos bens do 
credor e estes se mostrarem infrutíferos, o que não ocorreu na hipótese.

Assim,  ausente,  nos  autos,  prova  cabal  de  confusão 
patrimonial,  desvio  de  finalidade  ou  gestão  fraudulenta  de  seus  representantes, 
impossível se admitir a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. 
Nos termos do art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade 
jurídica,  com  o  direcionamento  da  execução  para  os  sócios,  é  medida 
excepcional  que  somente  pode  ser  determinada  quando  caracterizado  o 
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. No caso em exame, fortes 
indícios  de  confusão  patrimonial  e  sucessão  empresarial  autorizam  o 
deferimento do pedido formulado pelo credor. Manutenção da decisão que 
se  impõe.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  A  QUE  SE  NEGA 
SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 
70059061010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 04/04/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DESCONSIDERAÇÃO  DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. Considerando as circunstâncias do caso, 
verifica-se  que  está  caracterizada  a  dissolução  irregular  da  sociedade 
empresarial demandada e executada, ora agravada, bem como que não há 
bens passíveis de constrição judicial, possibilitando a desconsideração da 
sua personalidade para o efeito de os bens dos sócios responderem pela 
dívida  cobrada  nos  autos.  RECURSO  DESPROVIDO.  (Agravo  de 
Instrumento  Nº 70058742008,  Décima Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal  de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Catarina  Rita  Krieger  Martins,  Julgado  em 
04/04/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  MONITÓRIA  EM  FASE  DE 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  DESCONSIDERAÇÃO  INVERSA 
DA  PERSONALIDADE  JURÍDICA.  REQUISITOS  LEGAIS.  A 
desconsideração  inversa  da  personalidade  jurídica,  admitida  pela 
jurisprudência,  é medida extrema,  uma vez que excetua a regra geral  de 
desvinculação existente entre a pessoa física e a sociedade empresária da 
qual  ela  é  sócia.  Os  pressupostos  para  tal  estão  previstos  no  art.  50 do 
Código  Civil,  configurados  na  prática  de  atos  abusivos,  que  configuram 
desvio  de  finalidade  ou  confusão  patrimonial.  A  inexistência  de  bens 
penhoráveis  em  nome  do  devedor  não  é  suficiente  para  autorizar  a 
desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora dos bens de 
empresas  das  quais  ele  é  sócio.  Mantida  a  decisão  que  indeferiu  a 
desconsideração inversa da personalidade jurídica. Precedentes. NEGADO 
SEGUIMENTO  AO  RECURSO  em  decisão  monocrática.  (Agravo  de 
Instrumento Nº 70059150003, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal  de 
Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 02/04/2014)
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Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a 
decisão agravada em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o.  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Participaram do julgamento,  o Des.  Saulo Henriques  de Sá e  Benevides 
(Relator), o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo Dr. Marcos Coelho de Salles, 
juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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Agravo de Instrumento nº. 2005649-30.2014.815.0000 – 4ª Vara Cível De Campina 
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo  ativo  interposto  por  Lucilene  Farias  de  Carvalho  contra  a  decisão 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível De Campina Grande, nos autos 
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em 
fase de execução,  movida contra Casa dos Estofados,  a  qual indeferiu o pedido de 
desconsideração  da  pessoa  jurídica,  a  fim de  que  a  execução prossiga  em face  dos 
sócios da empresa agravada. 

Em suas razões recursais (fls.  02/06), a agravante afirma que, 
embora intimada para realizar o pagamento voluntário da dívida, a empresa quedou-se 
inerte, por tal motivo, também foi requerido o bloqueio on line nas contas bancárias da 
recorrida, porém, dita operação restou inexitosa. Ante as tentativas frustradas de ver seu 
crédito satisfeito, requereu, em seguida, a desconsideração da pessoa jurídica, contudo, 
o magistrado a quo indeferiu tal pleito.

É desta decisão que se insurge a agravante.

Liminar indeferida às fls. 110/112.

Informações prestadas à fl. 119.

Instada  a  se  manifestar,  a  d.  Procuradoria  de  Justiça  emitiu 
parecer de fls. 121/122, opinando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de novembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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