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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE
DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIADE
JURÍDICA  DA  SOCIEDADE  DEVEDORA.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  RELAÇÃO
CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
SUFICIENTES  À  CONCLUSÃO  DE  QUE  A
PERSONALIDADE JURÍDICA SE REVELA UM
EFETIVO  OBSTÁCULO  AO  REGULAR
RESSARCIMENTO  DO  DÉBITO  EXISTENTE.
NÃO  VERIFICAÇÃO  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA  EXCEPCIONAL
MEDIDA  DESCONSIDERATÓRIA.
DESPROVIMENTO.

-  O mecanismo da  desconsideração da  personalidade
jurídica consiste na mitigação, em um caso concreto, do
princípio  da  autonomia  patrimonial  existente  entre
sociedade  e  sócios,  segundo  o  qual,  em regra,  estes
últimos  não  respondem  com  seus  patrimônios  pelas
dívidas sociais daquela e vice-versa.

- Ainda que se leve em conta o caráter consumerista da
relação entre as partes litigantes, há de se destacar que
o permissivo contido no art. 28 do Código de Defesa do
Consumidor – seja em seu caput (teoria maior) seja no
§5º (teoria menor) – não pode ser utilizado de forma

Agravo de Instrumento n° 2005070-82.2014.815.0000                                                                                                          1



irresponsável,  com  a  finalidade  de  propriamente
desconstituir o instituto da personalidade  jurídica – de
extrema valia para a sustentação de qualquer sociedade
contemporânea – diante da simples verificação de uma
primeira  frustração  executiva  pela  via  da  penhora
online.

- Há de existir o mínimo de indícios que, conjugados,
permitam  a  conclusão  a  respeito  da  constatação,  no
caso  concreto,  de  uma  real  hipótese  autorizadora  da
teoria  da  desconsideração.  Caberia  ao  postulante  da
exceção  –  que  é  a  desconsideração  –  demonstrar,
concretamente, um conjunto de elementos que revista
de verossimilhança suas alegações quanto à deturpação
da personalidade jurídica em prejuízo consumerista. 

- Uma vez  não verificada  a  devida  demonstração de
circunstância excepcional que autorize a aplicação da
teoria  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica,
ainda que sob o prisma consumerista  estabelecido no
§5º do art.  28 do Código de Defesa  do Consumidor,
entendo  correta  a  decisão  que  indeferiu  o  pleito  de
redirecionamento  executório  para  os  sócios  da
sociedade devedora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  Josemir
Venâncio de Lima contra decisão interlocutória (fls. 217) proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Capital que – na fase de cumprimento de sentença dos autos
da “Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido Liminar e Indenização por
Perdas  e  Danos”  ajuizada  pelo  agravante  em  face  da  sociedade  “Classe  A
Veículos” – indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
sob o seguinte fundamento:

“A execução corre contra a empresa promovida Classe
A  Veículos,  não  sendo  os  seus  sócios  partes  no
presente processo. Sendo assim, indefiro o pedido de
fls. 208/209”.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso, em cujas
razões  afirma que  “a empresa  ré vem se  esquivando de  cumprir  o  teor  da
sentença (fls. 128/133), eis que tanto o bloqueio de contas da empresa, como a
penhora  de  bens  restaram  infrutíferas  (fls.  201/205)”,  destacando  a
circunstância de se tratar de uma relação jurídica de consumo.
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Aduz que o art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor traz
uma espécie de cláusula geral da desconsideração da personalidade jurídica, sem
que esta for obstáculo à proteção ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores.  Sustenta  que  “a empresa agravada tem criado obstáculos ao
ressarcimento do agravante, uma vez que não se justifica que uma empresa em
atividade não movimente mais nenhuma soma em dinheiro em suas contas”. 

Destaca que, mesmo em não se considerando a regularidade da
não movimentação de valores, ainda assim haveria de se aplicar a teoria em tela,
porquanto estar-se-ia diante de uma das circunstâncias previstas no caput do art.
28  do  Código  Consumerista,  quais  sejam  falência,  estado  de  insolvência,
encerramento  ou  inatividade  da  pessoa  jurídica  provocados  por  má
administração.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão vergastada,  a  fim de se
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade agravada, determinando-se
que a penhora incida sobre os respectivos sócios.

Juntou documentos (fls. 11/218).

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  agravada  não
apresentou contrarrazões (fls. 226).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (fls. 229).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
manifestou-se no sentido da desnecessidade de oferta de parecer meritório (fls.
234/237).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
agravo, passando à análise de seus argumentos recursais.

O  cerne  do  presente  recurso  diz  respeito  à  possibilidade  de
desconsideração da personalidade jurídica da parte ora agravada.

Nesta  perspectiva,  destaco  o  instituto  da  desconsideração  da
personalidade jurídica consiste na mitigação, em um caso concreto, do princípio
da autonomia patrimonial existente entre sociedade e sócios, segundo o qual, em
regra, estes últimos não respondem com seus patrimônios pelas dívidas sociais
daquela e vice-versa. Nas palavras de Maria Helena Diniz:

“A  desconsideração  ou  penetração  permite  que  o
magistrado  não  mais  considere  os  efeitos  da
personificação ou da autonomia jurídica da sociedade
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para atingir e vincular a responsabilidade dos sócios,
com o intuito de impedir a consumação de fraudes e
abusos  de  direito  cometidos,  por  meio  da
personalidade jurídica, que causem prejuízos ou danos
a terceiros”  (DINIZ,  Maria  Helena.  Curso de  direito
civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009. v.1. p.317).

Neste norte, no que tange à aplicação de tal instituto, filio-me à
Teoria  Maior,  a  qual  reconhece  verdadeiramente o  caráter  excepcional  da
medida,  exigindo,  para  a  sua  aplicabilidade,  que  tenha  ocorrido  desvio  de
finalidade  ou  confusão  patrimonial,  ou  seja,  o  preenchimento  dos  requisitos
legais.

Nesse mesmo sentido, trago à baila o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

“A  desconsideração  da  personalidade  jurídica
configura-se  como  medida  excepcional.  Sua  adoção
somente  é  recomendada  quando  forem atendidos  os
pressupostos específicos relacionados com a fraude ou
abuso de direito estabelecidos no art.  50 do CC/02.
Somente  se  forem  verificados  os  requisitos  de  sua
incidência,  poderá  o  juiz,  no  próprio  processo  de
execução,  'levantar o véu' da personalidade jurídica
para  que  o  ato  de  expropriação  atinja  os  bens  da
empresa”.  (STJ,  REsp  948.117/MS,  Rel.  Ministra
Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em
22/06/2010, DJe 03/08/2010).

Em  comentários  sobre  a  diversidade  entre  as  teorias
desenvolvidas, Fábio Ulhoa Coelho destaca que “se a formulação maior pode
ser considerada um aprimoramento da pessoa jurídica, a menor deve ser vista
como  um  questionamento  de  sua  pertinência,  enquanto  instituto  jurídico”.
Acrescenta,  ainda, que  a  teoria  que  o  juiz  deve  aplicar  no  tocante  à
desconsideração é a maior, obtemperando o seguinte:

(...)  nas  situações  abrangidas  pelo  art.  50 do  CC e
pelos  dispositivos  que  fazem  referencia  à
desconsideração,  não  pode  o  juiz  afastar-se  da
formulação maior da teoria, isto é, não pode desprezar
o  instituto  da  pessoa jurídica  apenas  em função  do
desatendimento  de  um  ou  mais  credores  sociais.  A
melhor interpretação judicial dos artigos de lei sobre a
desconsideração (isto é, os arts. 28 e §5° do CDC, 18
da Lei Antitruste, 4° da Lei do Meio Ambiente e 50 do
CC)  é  a  que  prestigia  a  contribuição  doutrinária,
respeita o instituto da pessoa jurídica, reconhece a sua
importância  para  o  desenvolvimento  das  atividades
econômicas e apenas admite a superação do princípio
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da  autonomia  patrimonial  quando  necessário  à
repressão de fraudes à coibição do mau uso da forma
da pessoa jurídica. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de
direito  comercial:  direito  de  empresa. São  Paulo:
Saraiva, 2008. v.2. p. 55).

Assim, vislumbro que é facultado ao magistrado desconsiderar a
personalidade  jurídica  autônoma  da  empresa,  estendendo  aos  sócios  ou
administradores a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações da pessoa
jurídica, desde que fique demonstrado que a personalidade jurídica fora utilizada
para fins escusos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, ou, ainda,
quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos
sócios.

Pois bem, assentadas as premissas gerais acerca da teoria em tela,
ressalto, em consonância com magistrado singular, que o caso dos autos não se
amolda às hipóteses autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica.

Isso  porque  a  mera  inexistência  de  bens  passíveis  de  penhora
suficientes à satisfação do crédito exequendo não autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica.

Ainda que se leve em conta o caráter consumerista da relação
entre as partes litigantes, há de se destacar que o permissivo contido no art. 28
do Código de Defesa do Consumidor – seja em seu caput (teoria maior) seja no
§5º  (teoria  menor)  – não  pode  ser  utilizado  de  forma  irresponsável,  com a
finalidade de propriamente desconstituir o instituto da personalidade jurídica –
de extrema valia para a sustentação de qualquer  sociedade contemporânea –
diante da simples verificação de uma primeira  frustração executiva pela via da
penhora online.

Ora,  há  de  existir o  mínimo  de  indícios  que,  conjugados,
permitam a conclusão a respeito da constatação, no caso concreto, de uma real
hipótese autorizadora da teoria da desconsideração.  Caberia ao postulante  da
exceção – que é a desconsideração – demonstrar, concretamente, um conjunto
de elementos que revista de verossimilhança suas alegações quanto à deturpação
da personalidade jurídica em prejuízo consumerista. 

Ademais,  o  detalhamento  de  ordem  judicial  de  bloqueio  de
valores, concluindo pela inexistência de numerário em conta bancária, não pode
conduzir,  por si só, à afirmação de a sociedade se encontrar falida, ou mesmo
em estado de  insolvência,  haja  vista  que  não existem dados  suficientes que
informem outros complementos necessários a tal ilação.

É  plenamente  plausível,  para  o  antedimento  da  pretensão
executiva  do  agravante  e  diante  da  parca  tentativa  de  satisfação  de  crédito
verificada  nos  autos,  a  possibilidade  de  existência  de  bens  societários  que
possam satisfazer o débito, frise-se, de responsabilidade da sociedade agravada.
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Nesse mesmo sentido, confira-se os seguintes arestos:

“RESCISÃO  DE  CONTRATO  –  PRODUÇÃO  DE
PROVAS  –  RECIPROCIDADE  SUCUMBENCIAL  -
HONORÁRIOS  E  CUSTAS  –  DANO  MORAL
-DESCONSIDERAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA  -
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  CUSTAS.  (...)  A
desconsideração  da  personalidade  jurídica,  nos
termos do artigo 28 caput do C.D.C. (teoria maior),
não dispensa a comprovação de pelos menos um dos
requisitos ali enumerados, não dispensando também
prova  de  que  a  existência  de  pessoa  jurídica,  de
alguma  forma,  possa  constituir  obstáculo  ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor -
§ 5º art. 28 CDC (teoria menor). A correção monetária
como forma de preservar o valor liberatório da moeda
deve  ser  aplicada  a  partir  de  cada  desembolso,
enquanto que os juros moratórios incidem a contar da
constituição em mora, por qualquer meio em direito
permitido”.
(TJ-MG 200000045691770001 MG 2.0000.00.456917-
7/000(1),  Relator:  JOSÉ  AFFONSO  DA  COSTA
CÔRTES,  Data  de  Julgamento:  30/06/2005,  Data  de
Publicação: 17/08/2005). (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE
JURÍDICA.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. ART. 28, § 5º, IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração
da Personalidade Jurídica, prevista no CDC, dispensa
a comprovação do desvio de finalidade e da confusão
patrimonial, bastando que a personalidade da pessoa
jurídica  caracterize  óbice  ao  ressarcimento  dos
prejuízos  causados  ao  consumidor.  2.  Não  basta  a
dificuldade  de  localizar  bens  passíveis  de  penhora
para deferimento da medida. Não foram exauridas as
possibilidades de localizar bens da empresa agravada,
de  modo  que  a  personalidade  jurídica  ainda  não
constitui  empecilho  à  satisfação  do  crédito
executado.Decisão mantida. Recurso não provido”.
(TJ-SP  -  AI:  892636320118260000  SP  0089263-
63.2011.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data
de  Julgamento:  24/08/2011,  26ª  Câmara  de  Direito
Privado,  Data  de  Publicação:  31/08/2011).  (grifo
nosso).

Logo,  uma  vez  não  verificada  a  devida  demonstração  de
circunstância excepcional que autorize a aplicação da teoria da desconsideração

Agravo de Instrumento n° 2005070-82.2014.815.0000                                                                                                          6



da personalidade jurídica, ainda que sob o prisma consumerista estabelecido no
§5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, entendo correta a decisão
que  indeferiu  o  pleito  de  redirecionamento  executório  para  os  sócios  da
sociedade devedora.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não implica  a
afirmação de impossibilidade de aplicação do instituto em tela diante de novos
elementos  que  propiciem  a  afirmação  certa  e  razoável  da  existência  de  um
obstáculo  ao  consumidor,  mas  tão  somente  se  refere  à  situação  probatória
verificada com as peças do atual estado do processo principal.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
recurso. 

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

                     Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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