
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.473.782 - MG (2014/0199856-9)
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE : ROBERTO MEGALE THOMÉ 
RECORRENTE : SÉRGIO SERRA THOMÉ FILHO 
RECORRENTE : CENTER KART INDOOR DIVERSÕES PROMOÇÕES EVENTOS 

COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA 
RECORRENTE : FERNANDA RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : JULIANA KNAIP DELOGO E OUTRO(S) - MG085076 
   THALLES OLIVEIRA LOPES DE SÁ E OUTRO(S) - MG091250 
RECORRIDO : JOSÉ GUIDO CAMPOS ANDRADE 
ADVOGADOS : DIEGO BOUCHARDET VALLE DE CARVALHO  - MG124435 
   CID VALLE DE CARVALHO  - MG052699N
INTERES.  : CARLOS EDUARDO COSTA MAGALHÃES 
ADVOGADO : VALESKA TEIXEIRA E OUTRO(S) - SP153720 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO: Cuida-se, na origem, de agravo 

de instrumento interposto por JOSÉ GUIDO CAMPOS ANDRADE nos autos da ação de 

indenização por danos materiais que ajuizou em face de CENTER KART INDOOR 

DIVERSÕES PROMOÇÕES EVENTOS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA e OUTROS, 

ora em fase de cumprimento de sentença, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 

1ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, que indeferiu o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade empresária ré.

Narram os autos que, no ano de 1996, JOSÉ GUIDO CAMPOS ANDRADE 

ajuizou ação de indenização em razão de acidente ocorrido nas dependências do kart indoor, 

tendo a r. sentença monocrática julgado procedente o pedido em face de CENTER KART 

INDOOR, excluindo os demais réus, sócios da sociedade empresária, em virtude do 

desacolhimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 545/555), decisão 

confirmada em grau de apelação (fls. 624/635), com trânsito em julgado em outubro de 2008 

(fls. 694 a 697).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente sustentou que estaria 

impossibilitado de satisfazer seu crédito em decorrência do encerramento da pessoa jurídica 

decorrente da má administração de seus sócios, com baixa do CNPJ da empresa em 31/12/2008, 

e, por isso, requereu novamente a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade 

empresária executada.

À fl. 766, o MM. Juiz de Direito determinou a inclusão dos sócios quotistas no 

polo passivo da ação que, citados, manifestaram-se pelo indeferimento do pedido formulado.
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A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG 

indeferiu o pedido sob o entendimento de que "não há possibilidade de reapreciação do pedido 

de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, à luz da existência da 

coisa julgada material"  (fl. 857).

Interposto agravo de instrumento por JOSÉ GUIDO CAMPOS ANDRADE, o eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, deu provimento ao recurso, em 

aresto assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
INADIMPLEMENTO DA EXECUTADA. TEORIA MAIOR E TEORIA 
MENOR. LIMITE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS.
I- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico 
brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a 
pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. 
Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de 
desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a 
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da 
desconsideração).
II - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento 
jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito 
Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para 
o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de 
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
III - Tendo sido provados os requisitos do art. 50 do CCB, deverá ser 
deferida a desconsideração da personalidade jurídica, pois ficou 
devidamente comprovado o encerramento da empresa de forma irregular." 
(fl. 915)

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 952/955).

Inconformados, ROBERTO MEGALE THOMÉ e OUTROS, sócios da sociedade 

empresária executada, interpõem recurso especial, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do 

permissivo constitucional, sustentando, inicialmente, ofensa ao art. 535, I, do CPC/73, sob o 

entendimento de que o v. aresto recorrido não se teria manifestado sobre as contradições 

apontadas em sede de embargos de declaração, relativas à tese de ausência de mudança de 

questões fáticas quanto ao julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, alegam violação aos artigos: 467 do CPC/73 (ocorrência de coisa 

julgada material); 206, § 3º, do Código Civil (ocorrência de prescrição); e 50, também do 

Código Civil (requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica).

Para tanto, sustentam o seguinte, verbis :
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  "Restou demonstrado que, permissa venia, contrariamente ao citado 
para fundamentar a decisão, em momento algum houve mudança fática 
diversa da existente quando do julgamento do mesmo pedido, anos 
passados.
  Fato que a simples e infundada irregularidade na baixa na empresa não 
acarreta na obrigatória desconsideração da personalidade jurídica pois 
esta, sabido, há de respeitar os requisitos legais que, notoriamente, desde o 
julgamento deste pedido pelo Poder Judiciário, não estão presentes.
  Fato pacífico em nosso ordenamento jurídico, lei, doutrina e 
jurisprudência, é que o pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica não pode se fundar somente na alegação de ausência de bens da 
empresa, capazes de satisfazer o crédito do Recorrido. Deve-se, portanto, 
restar evidente que existe confusão patrimonial entre os bens da sociedade 
e os bens de seus sócios, com o fim deliberado de causar prejuízos ao 
Recorrido, o que, certamente, não se aplica ao presente caso. E, portanto, 
não houve questão fática diversa.
  Apesar do citado documento de folhas 750/751-TJ, tem-se que em 
momento algum o Recorrido demonstrou qualquer ilegalidade, desvio de 
finalidade e ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios a 
fim de se que se justifique o pedido de desconsideração perpetrado e, neste 
prisma, quedou-se omisso/inerte o acórdão exarado, o que se perdurou 
mesmo com os embargos de declaração intentados.
  Reitera-se que a mera alegação de encerramento irregular das 
atividades societárias, ou ausência de patrimônio, não são suficientes para 
dar suporte ao pedido formulado pelo Recorrido, além de tudo, esta tese 
reitera-se, fora julgada e negada pelo Poder Judiciário, até que a negativa 
transitasse em julgado e, permissa venia, esta decisão recorrida ressuscita 
tese julgada, em afronta à coisa julgada e segurança jurídica." (fl. 964)
(...)
  "Tem-se ainda, no provimento recorrido, manifesta violação ao preceito 
contido no artigo 206, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil (sic), 
pois, QUANTO À PRESCRIÇÃO, entendeu-se a Colenda Câmara do TJMG 
pela rejeição da tese sob fundamentação no sentido de que '(...) A 
desconsideração da personalidade jurídica não dá início a novo marco 
interruptivo da prescrição, sendo que esta ocorre com a citação válida da 
pessoa jurídica (...).
  Ocorre que, Doutos Ministros, tem-se que a fundamentação suscitada 
em nada se aplica ao presente caso, pois, tão pacífico é que corre-se e 
conta-se a prescrição contra "eventuais sócios" incluídos na lide como 
eventuais responsáveis por crédito contra pessoa jurídica da qual eram 
sócios que, o próprio julgado paradigma citado pelas Excelências da 
Câmara do TJMG é expresso ao afirmar que o marco inicial para a 
contagem do prazo prescricional é a data da ação/execução contra a 
pessoa jurídica ajuizada o que, por si só, convalida e confirma a tese e 
fundamentos apresentados pelos Recorrentes no sentido haver, no presente 
caso, a incidência da prescrição.
  Ocorre que é FATO que, caso os Recorrente tivessem a obrigação de 
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pagar, que o prazo prescricional no presente caso é o de 03 anos, conforme 
artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil Brasileiro, e, portanto, prescrito 
resta eventual direito do Recorrido" (fls. 969/970). 
(...)
   "Doutos Magistrados, além das razões acima, caso ultrapassadas, o 
que se admite por mera eventualidade, tem-se que, no mérito, não há 
mínima fundamentação que justifique o deferimento do pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que inexistem provas 
quanto à protagonização, pelos sócios da pessoa jurídica Center Kart 
Indoor, de abuso de personalidade jurídica, com o timbre do desvio de 
finalidade ou da confusão patrimonial.
  De notar-se que não houve irregularidade por parte da empresa quanto 
ao encerramento das atividades. Ainda, os pressupostos para a 
desconsideração da personalidade jurídica estão claramente delineados na 
legislação civil e consumerista e para tanto, deve haver provas 
convincentes da existência de tais condições, o que, então, revelará factível 
o levantamento do véu corporativo.
  Assim, manifesto que no presente caso, a inexorável conclusão é a de 
que não se deve, de forma alguma, sob nenhum prisma, deferir o pedido do 
Recorrido pela desconsideração da personalidade pois, reitera-se, os 
sócios, ora Recorrentes, não atuaram de forma voluntária e consciente no 
sentido de causar prejuízo a terceiros através do desvirtuamento da 
personalidade jurídica.
  Fato que o Recorrido não demonstrara prova convincente acerca da 
ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte dos 
sócios/Recorrentes pois a simples inexistência patrimonial da empresa 
Center Kart Indoor, sua regular inatividade não constituem motivos 
suficientes para se autorizar o redirecionamento da ação em face dos 
sócios (o que, reitera-se, já fora negado por decisão transitada em julgado, 
como demonstrado alhures - coisa julgada material)." (fls. 972/973)
(...)
  "Portanto, Nobres Ministros, tem-se que a fundamentação trazida pelos 
Desembargadores quando do acórdão recorrido, pelo cabimento do pedido 
de desconsideração da personalidade jurídica ao Embargado, limitou-se a 
trazer que o fora, pela "eventual irregular baixa" da empresa. Nada mais.
  Ocorre que tal fundamentação, notoriamente, não cumpre exigência 
legal de que se demonstre, no deferimento desta "excepcionalíssima" 
medida, as razões contidas no dispositivo legal aplicado que permitam tal 
aplicação.
  Limitaram-se a citações doutrinárias de Teoria Maior e Teoria Menor 
sem, entretanto, aplicá-la ao caso concreto pois, demonstrado restou que 
não houve, por parte dos Recorrentes, comprovação de abuso de 
personalidade jurídica, com o timbre do desvio de finalidade ou da 
confusão patrimonial, uma vez que estes não atuaram de forma voluntária e 
consciente no sentido de causar prejuízo a terceiros através do 
desvirtuamento da personalidade jurídica. Não houve prova irrefutável que 
justifique a desconsideração deferida, cujas razões e teses dos Recorrentes 
há muito foram devidamente prequestionadas e cuja decisão afronta 
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pacifica jurisprudência."  (fl. 974)

Sem contrarrazões (fl. 984), o recurso foi admitido (fls. 986/987) e encaminhado a 

esta Corte.

Com o feito já distribuído a este Relator, os recorrentes ingressaram com pedido 

de tutela provisória, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, pleito 

deferido às fls. 1.192/1.196.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.473.782 - MG (2014/0199856-9)
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE : ROBERTO MEGALE THOMÉ 
RECORRENTE : SÉRGIO SERRA THOMÉ FILHO 
RECORRENTE : CENTER KART INDOOR DIVERSÕES PROMOÇÕES EVENTOS 

COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA 
RECORRENTE : FERNANDA RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : JULIANA KNAIP DELOGO E OUTRO(S) - MG085076 
   THALLES OLIVEIRA LOPES DE SÁ E OUTRO(S) - MG091250 
RECORRIDO : JOSÉ GUIDO CAMPOS ANDRADE 
ADVOGADOS : DIEGO BOUCHARDET VALLE DE CARVALHO  - MG124435 
   CID VALLE DE CARVALHO  - MG052699N
INTERES.  : CARLOS EDUARDO COSTA MAGALHÃES 
ADVOGADO : VALESKA TEIXEIRA E OUTRO(S) - SP153720 
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): 

Saliente-se, de início, que não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil de 1973, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação 

suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, ainda que de forma contrária ao almejado 

pela parte então embargante, inclusive com manifestação quanto ao tema relacionado à ausência 

de mudança de questões fáticas quanto ao julgamento do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica.

Com efeito, consta do v. acórdão recorrido:

"Observa-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é 
instrumento de efetivação da tutela jurisdicional a fim de possibilitar a 
satisfação dos direito da credor, sendo certo que a decisão sobre tal 
questão decide apenas questão incidente, a qual, diante de modificação da 
realidade fática, enseja a reapreciação da matéria, exatamente por se 
tratar de questão probatória.
..................................................................................................................
 No caso dos autos, observa-se que alega o agravante questão fática 
diversa, qual seja, o registro de baixa da empresa na Receita Federal, 
conforme se extrai dos documentos de fls. 750/751-TJ.
  Assim, rejeito a preliminar." (v. fl. 917, e-STJ)

Portanto, não há omissão quanto ao ponto. 

Quanto às alegações de ofensa ao art. 206, § 3º, do Código Civil (ocorrência de 

prescrição), igualmente não prosperam. De acordo com entendimento desta Corte, "se o devedor 
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do título é a pessoa jurídica e a execução foi contra ela ajuizada, é desse marco que se conta a 

interrupção da prescrição, e não do ingresso dos seus diretores na demanda, ocorrido 

posteriormente em virtude da desconsideração da personalidade jurídica" (cf. REsp 

885.440/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 1º/03/2010).

Assim, o v. aresto recorrido afastou corretamente a prescrição.

Quanto ao mérito, em que se discute a regra do art. 467 do CPC/73, destaque-se 

que, na fase de conhecimento, a r. sentença julgara procedente o pedido de indenização de danos 

materiais formulado por JOSÉ GUIDO CAMPOS ANDRADE em face de CENTER KART 

INDOOR DIVERSÕES PROMOÇÕES EVENTOS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA e 

excluiu expressamente da lide os demais réus, sócios da sociedade empresária, em virtude do 

desacolhimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 545/555, e-STJ). 

Esta decisão foi confirmada, no julgamento de apelação (fls. 624/635, e-STJ) pela 

eg. Corte local, que, mesmo reconhecendo, já então, o encerramento das atividades sociais, 

expressamente afirmou apenas a responsabilidade subjetiva da sociedade empresária ré, com 

base no Código Civil, e excluiu a responsabilidade dos sócios ora recorrentes, sem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se o seguinte trecho do voto condutor, verbis : 

  "O Apelante apresenta o recurso inconformado com a parte da r. 
sentença que excluiu da lide os sócios da empresa, aduzindo a necessidade 
de desconsideração da personalidade jurídica, vez  que a primeira-ré não 
existe mais, sendo perceptível que só mesmo com a desconsideração seria 
possível fazer cumprir o mandamento da sentença.
  O novo Código Civil, em seu art. 50, adotou a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, prevendo de forma expressa a 
possibilidade de se afastar a proteção da separação patrimonial existente 
entre sócio e sociedade quando esta última tiver sua finalidade desviada ou 
nos casos de confusão patrimonial.
  A Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial n. 
279.273/SP, proferiu voto vista em que abordou, com notável precisão, a 
questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica, 
diferenciando os requisitos necessários ao seu deferimento, seja quando 
invocada com base no art. 28, § 5º do Código de Defesa do Consumidor, 
seja quando invocada com base no art. 50 do Código Civil.
.........................................................................................................................
 Segundo o entendimento exposto, o pedido de desconsideração da 
personalidade jurídica que tem por base o texto do art. 50 do Código Civil  
não pode se fundar única e exclusivamente na ausência de bens da empresa 
ré capazes de satisfazer o valor da condenação imposta.
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  Também é preciso que reste evidenciado que existe confusão 
patrimonial entre os bens do sócio e da sociedade ou que esta última tenha 
sido utilizada com a finalidade deliberada de causar prejuízo aos seus 
credores.
  Portanto, cumpre ao credor que requer o levantamento do véu protetor 
da sociedade demonstrar, por meios de convicção idôneos, que os sócios 
atuaram de forma voluntária e consciente no sentido de causar prejuízo a 
terceiros através do uso desvirtuado da personalidade jurídica.
  No caso em voga, embora o apelante tenha demonstrado todo seu 
esforço na tentativa de localizar a empresa ré, não trouxe aos autos prova 
convincente acerca da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão 
patrimonial.
  A inexistência de patrimônio da sociedade apelada passível de 
penhora, por si só, não constitui motivo suficiente para se autorizar o 
redirecionamento da ação em face dos sócios, haja vista que tal fato não 
foi previsto pelo legislador como hipótese capaz de permitir o deferimento 
da medida requerida.
  A mera alegação de encerramento irregular das atividades da 
sociedade também não é suficiente para dar suporte ao pedido formulado 
neste recurso porque não se encontra amparada em lastro probatório que 
demonstre, de fato, a ocorrência da situação descrita pelo apelante .
  Tendo em vista que a agravante não conseguiu demonstrar os 
requisitos legais exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não se mostra 
possível deferimento da medida requerida , razão pela qual nego 
provimento ao recurso." (fls. 633/634)

Registre-se que, na sequência, manejado agravo de instrumento contra decisão 

que inadmitira o processamento de recurso especial por violação ao art. 28 do CDC, além de 

dissídio jurisprudencial, tal recurso foi desprovido (fls. 694/695, e-STJ).

Assim, somente já em sede de cumprimento de sentença, justamente do título 

judicial que, repita-se, excluiu a responsabilidade dos sócios ora recorrentes, sem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, o exequente apresenta novo pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade empresária executada alegando, para tanto, que estaria 

impossibilitado de satisfazer seu crédito em decorrência do encerramento irregular da pessoa 

jurídica decorrente da má administração de seus sócios, com baixa do CNPJ da empresa em 

31/12/2008, perante a Receita Federal, e consequente inexistência de bens em nome desta.

Logo, o pedido formulado decorreu do fato, já antes apreciado, de que a sociedade 

empresária deixara de exercer suas atividades. 

Ocorre que, agora, o v. aresto ora recorrido deferiu o pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, após tecer considerações teóricas acerca das Teorias Maior e Menor, 

sendo categórico em afirmar o seguinte, verbis :
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  "Existem duas formas de se aplicar a desconsideração da personalidade 
jurídica, uma valendo-se da 'Teoria maior" e outra da 'Teoria menor".
  O CCB - Código Civil Brasileiro, em seu art. 50, adotou a 'Teoria 
maior" em que o interessado em obter a desconsideração da personalidade 
jurídica, além do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, deve 
provar a inadimplência da pessoa jurídica, ou seja, a situação de 
insolvência em face de suas obrigações (ele tem que provar mais 
requisitos).
  De outro lado, no CDC, na CLT e na Legislação ambiental, dentre 
outras, vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta, apenas, a 
inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade 
jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova do desvio 
de finalidade ou da confusão patrimonial." (fl. 923)
(...)
  Logo, in casu, constata-se que a desconsideração a ser aplicada é a 
fundada na Teoria Menor  uma vez que a relação jurídica originária 
fundou-se em uma relação de consumo,  estando comprovada a 
insolvência por parte da agravada, o que já daria ensejo ao deferimento da 
desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
  Mesmo se adotada a Teoria Maior a qual exige além da inadimplência 
da pessoa jurídica, a prova do desvio de finalidade ou da confusão 
patrimonial, melhor sorte não teria a agravada.
  Nesse contexto, para que seja aplicada a desconsideração da 
personalidade jurídica, é indispensável que a parte interessada comprove 
os requisitos autorizadores do art. 50 do CCB, o que ocorreu no presente 
caso.
  É que, como certificado nos autos, a executada encerrou suas 
atividades de forma irregular, não cumprindo voluntariamente a sentença 
transita em julgado, deixando de liquidar os débitos bem como de 
oferecer bens a penhora, o que caracterizaria o abuso de personalidade, 
ensejando a desconsideração da personalidade jurídica.
  Assim sendo, versando o requerimento de desconsideração da 
personalidade jurídica sobre uma hipótese específica, qual seja, o débito 
existente em decorrência de título judicial, e estando provado o abuso da 
personalidade/desvio de finalidade, o pedido deve ser deferido."  (fls. 
924/925)

Constata-se que a decisão no processo de conhecimento, transitada em julgado, 

afastara a aplicação do CDC à espécie, decidindo-se ali também pela inexistência de 

pressupostos processuais e materiais necessários à aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil.

Portanto, não é viável a modificação de tal entendimento, quando do 

cumprimento da sentença, para se aplicar ao caso a Teoria Menor da Desconsideração da 

Personalidade Jurídica e o Código de Defesa do Consumidor, afastados no título judicial, sob 

pena de ofensa à coisa julgada.
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Pelo exposto, configurada a violação ao art. 467 do CPC/73, dá-se provimento ao 

recurso especial, reformando-se o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a inviabilidade de 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em face da coisa julgada.

É como voto.
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