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Resumo: O presente estudo tem por escopo trazer à discussão, 

os impactos ambientais devido ao uso de agrotóxico, assim 

como a responsabilidade civil acerca dos danos causados ao 

meio ambiente. Nas últimas décadas, notadamente a partir da se-

gunda metade do século passado, a comunidade mundial passou 

a ponderar sobre uma problemática, que até então não era con-

siderada: a degradação ao meio ambiente. s chamados países de-

senvolvidos e, por esse mesmo motivo, grandes poluidores do 

planeta, começaram a inserir em suas legislações, normas afetas 

à preservação da natureza e conseqüente responsabilização de 

seus agressores. A ideia tomou corpo entre a sociedade civil e 

surgiram várias organizações governamentais, que se incumbiu 
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de espalhar a nova consciência ecológica pelo mundo. O Brasil 

não poderia quedar-se inerte a esse apelo supranacional, e, pau-

latinamente, o legislador ordinário, bem como o legislador cons-

tituinte passaram a inserir em nosso ordenamento jurídico a re-

gulamentação da preservação do ambiente e da responsabiliza-

ção pela não observância dessas regras. Nesse contexto torna-se 

imperioso abordar o conceito de meio ambiente, sua classifica-

ção e as agressões contra ele perpetradas, bem como os princí-

pios do Direito Ambiental aplicáveis à matéria discutida. Impor-

tante ainda a análise do dano ambiental propriamente dito, e por 

fim o estudo do instituto da responsabilidade civil aplicável a 

este tipo de dano.  

 

Palavras-Chave: Meio Ambiente. Agrotóxico. Responsabilidade 

Civil. 

 

Abstract: This study has the scope to bring the discussion, the 

environmental impacts due to the use of pesticides, as well as 

civil liability about damage to the environment. In recent dec-

ades, especially since the second half of last century, the world 

community has to ponder over a problem, which until then was 

not considered: the degradation of the environment. The so-

called developed countries and for this same reason, big pollut-

ers of the planet, began to insert into their legislation afetas 

standards for the preservation of nature and consequent account-

ability of their abusers. The idea took shape between civil soci-

ety and government were several organizations that undertook 

to spread the new ecological awareness throughout the world. 

Brazil could not takedown is inert to this supranational appeal, 

and, gradually, the ordinary legislator and the constitutional leg-

islator began to enter in our legal system the regulation of envi-

ronmental protection and accountability for non-compliance. In 

this context it is imperative to address the concept of environ-

ment, classification and aggressions perpetrated against him, 
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and the principles of environmental law applicable to the matter 

discussed. still important to the analysis of the environmental 

damage itself, and finally the study of liability institute applica-

ble to this type of damage. 

 

Keywords: Environment. Pesticides. Civil responsability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

a sociedade atual, tanto em nossa pátria como ao 

redor de todo o mundo, tem se tornado corri-

queiro, embora extremamente reprovável, a prá-

tica de certos atos fraudulentos, em detrimento de 

terceiros, motivados e aparentemente protegidos 

pelo princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.  

Com relação a esse princípio da autonomia patrimonial 

pode-se dizer que prevê a separação completa entre a pessoa ju-

rídica e seus membros, sócios, o que lhes proporciona uma rela-

tiva segurança para desempenharem suas atividades 

N 
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profissionais não respondendo um pelas obrigações do outro. 

O problema é que em nome de tal princípio tem ocorrido, 

várias atividades ilícitas por tais pessoas jurídicas, que tinham 

seu patrimônio dissimulado no patrimônio do sócio e por isso 

não eram alcançados para responder pela obrigação. Ocorre que 

já é pacifico a desconsideração dessa personalidade jurídica, 

atingindo o patrimônio do sócio e assim adimplindo com sua 

obrigação. 

O que tem ocorrido nas últimas décadas é o mesmo tipo 

de pensamento, mas de forma invertida, assim os sócios de pes-

soas jurídicas para se escusarem de adimplir com obrigações de-

correntes de controversas no âmbito de direito de família, tem 

escondido o patrimônio próprio na figura da pessoa jurídica para 

que assim não respondam por essas obrigações assumidas, o que 

prolifera o temor e a insegurança em nosso ordenamento jurí-

dico. 

Sendo assim a presente pesquisa tornou-se relevante pela 

necessidade em se discutir o principio da segurança jurídica e a 

busca do ordenamento ao longo dos tempos por um mecanismo 

que pudesse impedir e desmotivar a prática ilícita, conseguindo 

um instituto capaz de garantir aquele que tem o direito a receber, 

principalmente em casos de divorcio, e não apenas adquirir o 

direito de receber, sem, no entanto, conseguir satisfazê-lo devido 

estas práticas ilícitas.  

Tal mecanismo teve recente positivação em nosso orde-

namento, carecendo ainda de uma ampla discussão, afinal o tema 

gera muitos desdobramentos no desenvolvimento de inúmeras 

famílias de nossa sociedade, valendo-se para tanto, a utilização 

do método dedutivo, por intermédio de uma pesquisa histórico-

bibliográfica.   

Por fim é academicamente relevante, visto que o presente 

estudo contribuirá para ciências jurídicas, no sentido de domina-

rem um mecanismo jurídico que possa garantir a efetivação de 

um direito conquistado. 
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2 O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURIDICA 

 

Falar de segurança jurídica é delicado, tendo em vista 

que seu conceito não é objetivo. Sem contar, que referido prin-

cípio é a base do próprio Direito, uma vez que sua ausência, se-

gundo a doutrina, retira sua existência, vejamos: 
“[...] o mundo do direito, portanto, não é da justiça (em seu 

feitio absoluto). É o da segurança. Sem justiça alguma o Direito 
– é verdade – encontrará dificuldades para manter seu projeto 

de pacificação social. Sem segurança, porém, o Direito sim-

plesmente não existe”. (THEODORO JUNIOR, 2008, p 262 

apud DALLEFI, 2017, p. 23)  

 

2.1 ORIGEM DO INSTITUTO DA SEGURANÇA JURÍ-

DICA 

 

Surge o instituto como uma pedra fundamental para a 

existência do homem em sociedade, assim se entrelaça com a 

própria concepção do estado.  

O ilustre Prof. Dr. Luís Roberto Barroso (2002, p.49), 

nos esclarece que, a segurança diz respeito a valores e bens jurí-

dicos além da preservação da integridade física do Estado e das 

pessoas, haja vista que, além destes engloba também conceitos 

fundamentais para uma sociedade civilizada, como a continui-

dade das normas jurídicas, a estabilidade das situações constituí-

das e a certeza jurídica que se estabelece sobre situações anteri-

ormente controvertidas. 

Assim, para o homem em sociedade a segurança jurídica 

é sim um direito fundamental, e que vem se transformando ao 

longo do tempo desde a antiguidade com a ocorrência da insti-

tucionalização do direito, quando se buscou inicialmente limitar 

os poderes e o arbítrio dos governantes.  

Avançando um pouco mais no tempo, temos no Império 

Romano a nítida percepção da necessidade de comtemplar o 
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princípio da segurança jurídica, assim como nos elucida Perez 

Luño (2013, p.98) quando diz que em Roma na origem do direito 

civil, já desde o seu princípio, se identificou como um ato de 

afirmação da segurança jurídica. Importante pontuar também 

que, foi nessa época que ocorreram muitas reivindicações dos 

plebeus por igualdade jurídica e também quanto aos seus direitos 

políticos, e dentre tais reivindicações figurava o querer conhecer 

das leis que regiam suas vidas. Tais acontecimentos foram os 

precursores de um o novo código, o conhecido código das doze 

tabuas, que como o próprio nome determina, foi gravado em ta-

buas e expostas no foro para que todos pudessem conhecer as 

leis, demonstrando a tentativa de se conseguir para com aqueles 

que estavam sob aquele ordenamento, uma maior segurança ju-

rídica.  

No período medieval destaca-se a respeito da segurança 

jurídica a Magna Carta, sendo esta o documento conquistado pe-

los barões feudais saxônicos junto ao rei João “sem terra” no 

século XIII. Primeiramente surgiu como uma forma de restringir 

as ações do rei, mas também dispôs pela primeira vez sobre prin-

cípios norteadores como o do juiz natural e legalidade tributária, 

além de mencionar também a respeito do instituto do habeas cor-

pus, assim como estabeleceu procedimentos para tratar desses 

direitos. (BREGA FILHO, 1988 p. 6) 

Importante ressalva se faz a respeito do princípio da se-

gurança jurídica, que só teve sua presença especifica nos orde-

namentos jurídicos mais recentemente e após transcorrer um 

bom caminho, sendo ligado sempre aos direitos fundamentais, 

conseguindo sua positivação pelas variadas constituições apenas 

após figurar na declaração dos direitos universais. 

Assim podemos encontrar menções a este princípio em 

vários documentos do período como por exemplo, na Declara-

ção de Direitos do Bom Povo da Virginia3 de 1976 que assim 

 
3 Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Declaração_de_Direitos_de_Virgi-
nia acesso em: 03/10/2018>> 
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dispôs:  
Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e in-

dependentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando en-
tram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo 

privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da 

liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade 

e de buscar e obter felicidade e segurança.  

Também é evidente sua presença como direito funda-

mental na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, quando assim versa em seu artigo 2º:  
A finalidade de toda associação política é a conservação dos 

direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos 
são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão. (grifei) (BARROSO, 2001, p.50) 

Posteriormente teve sua presença incluída também na 

própria Constituição Francesa em 1793 onde em seu preâmbulo 

conceituou tal instituto da seguinte maneira: 
a segurança consiste na proteção conferida pela sociedade a 

cada um de seus membros para conservação de sua pessoa, de 

seus direitos e de sua propriedade. (BARROSO, 2001, p 50) 

Há na doutrina uma discussão sobre o tema, haja vista 

que, para muitos doutrinadores, a citada proteção aos direitos do 

homem não seria uma referência expressa a segurança jurídica, 

afinal não há essa denominação nos textos citados anterior-

mente. 

Diante dessas considerações e das consequências da apli-

cação de tal princípio, percebe-se que desde logo já se instaurava 

nos ordenamentos jurídicos de vários países, não importando o 

nome expresso na legislação, mais sim as consequências do 

mesmo no ordenamento jurídico.  

 

2.2 O INSTITUTO DA SEGURANÇA JURÍDICA E O ES-

TADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Com já mencionado destacou-se a importância do insti-

tuto da segurança jurídica em um estado democrático de direito 

e sua presença obrigatória nessa concepção para o 
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desenvolvimento de uma sociedade organizada, pois no desen-

volvimento de uma sociedade é indispensável a segurança em 

todos os diversos setores, algo que não pode ficar distante das 

relações jurídicas. 

Isso porque ao analisar o próprio sentido do estado de 

direito que tem por escopo principal propiciar o bem estar do 

cidadão e o seu desenvolvimento em sociedade, realizando deste 

modo a pacificação social, o que torna imprescindível a presença 

das consequências da aplicação do instituto da segurança jurí-

dica, em suas diversas dimensões, sem se esquecer de sua prin-

cipal finalidade, ou seja, propiciar a estabilidade e o sentimento 

de confiança para sociedade.  

A respeito do tema, a dimensão subjetiva que imputa a 

confiança do cidadão nos atos praticados pelo estado, como 

mencionado por Ingo Wolfgang Sarlet (2009 p.114) coloca tanto 

o instituto da segurança jurídica como princípio da proteção a 

confiança, como condição de elemento nuclear do estado de di-

reito, imputando a necessidade de certa estabilidade na ordem 

jurídica com um todo e das relações jurídicas especificamente 

consideradas. 

A dimensão objetiva da segurança jurídica também deve 

ser encarada como inerente ao estado democrático de direito, ou 

seja, “a durabilidade e permanência da própria ordem jurídica, 

da paz jurídico-social e das situações jurídicas” (CANOTILHO, 

2002, p. 373), que atua como uma garantia jurídico subjetiva 

para as relações entre os cidadãos imputando a legitima confi-

ança na permanecia das respectivas situações jurídicas, assim, é 

nesse sentido que a atuação do estado deve proporcionar uma 

serie de garantias aos cidadãos, evitando como citado pelo 

mesmo, das mudanças legais, entre outras situações, a fim de 

garantir o desenvolvimento social em um estado democrático de 

direito.  

Deste modo em um estado democrático de direito, des-

taca-se a efetiva aparência da segurança jurídica como peça 
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fundamental na estabilidade da ordem jurídica, tanto da edição 

de normas, como também na garantia da sua aplicação. 

Assim é impensável não estar alicerçado em tal princí-

pio, sendo inadmissível a retirada das consequências do instituto 

da segurança jurídica em um estado democrático de direito, haja 

vista que, devido a sua aplicação nas mais diversas dimensões, 

sob os mais variados ângulos, é que se garante direitos funda-

mentais para as relações entre os indivíduos, e também nas rela-

ções dos mesmos para como o estado.  

Perlustra Paulo de Barros Carvalho (2007, p. 84) o colo-

cando como um “sobreprincípio” dentro da concepção de um es-

tado democrático de direito. Ainda segundo o mesmo, o princí-

pio da segurança jurídica mesmo que de forma implícita tem o 

condão de um norteador para o ordenamento se efetivando atra-

vés de outros princípios.  

Entende-se ainda que a aplicação da segurança jurídica, 

impõe a garantia dada pelo Estado em favor do cidadão de que 

as normas de direito, entre outras atividades estatais propiciem 

ao cidadão um sentimento de confiança e estabilidade como ga-

rantia em um estado democrático de direito. 

Importante também se faz os ensinamentos de Araújo 

(2010, p.1) quando afirma que o instituto da segurança jurídica 

deve ser considerado sob dois aspectos, no primeiro como prin-

cipio constitucional, colocado entre os direitos e garantias fun-

damentais, e no segundo como uma clausula pétrea.  

No ordenamento a segurança jurídica tem função funda-

mental, pois vem propiciar uma estabilidade nas relações, como 

também propicia garantia a direitos fundamentais, entre as pes-

soas e principalmente entre pessoas e o próprio Estado. 

Assim como traz Almeida (2011, p.2) as relações entre 

os cidadãos e o Estado necessitam de estabilidade, principal-

mente nas regulamentações, onde possam ver concretizadas as 

suas legitimas expectativas, como na proteção constitucional, no 

caso do direito adquirido, da coisa julgada, do ato jurídico 
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perfeito. 

Dessa forma, podemos dizer que a segurança jurídica, é 

vital para própria existência do estado democrático de direito, 

sendo vital para a sua própria preservação, portanto o princípio 

da segurança jurídica se destina à função de assegurar a todos os 

cidadãos que as leis serão cumpridas, inclusive pelo próprio Es-

tado. 

No caso ainda da atuação do poder judiciário, onde suas 

decisões devem transparecer a total segurança ao cidadão, esses 

atos devem ser praticados de acordo com a lei para que tenham 

validade dentro do ordenamento jurídico, pois são de interesse 

de toda a sociedade. A segurança se traduz objetivamente, atra-

vés das normas e instituições do sistema jurídico. Portanto o 

exercício é estabelecido na relação de confiança e na previsibi-

lidade dos atos no Estado Democrático de Direito. 

Deste modo o instituto da segurança jurídica em um es-

tado democrático de direito, atua na preservação das garantias 

fundamentais, e tem a própria Constituição como instrumento 

primordial, a fim de promover suas consequências, através dos 

princípios contidos na mesma. 

Deste modo consideramos que a segurança jurídica en-

contra-se intensamente relacionada ao estado democrático de di-

reito, assim é inerente e essencial ao mesmo, sendo um princípio 

supremo, onde que de tal importância que tem, não aparece ex-

plicitamente em apenas uma situação, mas sim fez-se constar de 

forma implícita e se irradia sobre outros princípios existentes no 

texto constitucional. 

Temos assim, que a segurança jurídica não deve ser en-

carada como um princípio dentre tantos outros, mas sim, haja 

vista sua importância como uma pedra fundamental para toda 

estrutura do ordenamento jurídico de um estado democrático de 

direito. 

Por tanto o estado deve proporcionar uma garantia de es-

tabilidade transparecendo confiança na entrega da tutela 
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jurisdicional, afinal este tem responsabilidade quando impõe o 

direito e pratica a pacificação social.  

Então o Estado durante a prática de suas atividades, prin-

cipalmente na entrega jurisdicional, deve agir de modo sistemá-

tico e formal, com o escopo de propiciar efetivamente uma cer-

teza na aplicação do direito, e como consequência, impor a esta-

bilidade necessária a fim de estabelecer o sentimento de segu-

rança e confiança nas relações em um Estado Democrático de 

Direito. 

 

2.3 O INSTITUTO DA SEGURANÇA JURÍDICA NA CONS-

TITUIÇÃO FEDERAL 

 

A análise da forma pela qual se apresenta o instituto no 

texto constitucional é motivo de divergência, uma vez que, para 

uma corrente a presença em nossa carta magna é de forma im-

plícita, podendo ser notado na presença de vários dispositivos 

constitucionais. Já para outra corrente a presença se da de forma 

explicita através do artigo 5º, XXXVI, CF/88 podendo ser evi-

denciada pelo direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa jul-

gada. 

Como traz Araujo (2010, p.14) o instituto da segurança 

jurídica está presente nos primeiros textos constitucionais, assim 

já se fazia presente na carta magna de 1824, em seu artigo 179, 

XXVIII, que assim aludia: 
Artigo – 179 a inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos 
dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segu-

rança individual, e a propriedade, é garantida pela seguinte ma-

neira:  

XXVIII – Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos 

serviços feitos ao Estado, quer Civis, quer Militares, assim 

como o direito adquirido a elas na forma das leis (BRASIL, 

1824) 

Portanto percebe-se a existência já no texto constitucio-

nal imperial, em disposições que tratam do instituto da segu-

rança jurídica, quando versam a respeito do direito adquirido a 
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ser respeitado no ordenamento jurídico daquela época.  

O mesmo autor nos elucida que também no texto consti-

tucional de 1891, há a menção ao princípio da segurança jurí-

dica, quando a carta magna traz a questão da irretroatividade das 

leis em seu artigo 11, que assim dispunha: 
Art 11 - É vedado aos Estados, como à União: 

1º) criar impostos de trânsito pelo território de um Estado, ou 
na passagem de um para outro, sobre produtos de outros Esta-

dos da República ou estrangeiros, e, bem assim, sobre os veí-

culos de terra e água que os transportarem; 

2º) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cul-

tos religiosos; 

3º) prescrever leis retroativas. (BRASIL, 1891) 

Também é possível vislumbrar o instituto na Constitui-

ção Federal de 1934 que em seu artigo 113 traz o seguinte:  
Artigo. 113 A Constituição assegura a brasileiros e a estrangei-

ros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernen-

tes à liberdade, á subsistência, á segurança individual e á pro-

priedade, nos termos seguintes: A lei não prejudicará o direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada. (BRASIL, 
1934) 

Pois bem, na evolução do texto constitucional notamos a 

presença do instituto da segurança jurídica, sempre de maneira 

implícita podendo ser notado em diferentes dispositivos.  

Da mesma forma temos no ordenamento jurídico pátrio 

atual, que fora promulgada em 1988, desde o seu preâmbulo que 

assim versa: 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem-

bléia (sic) Nacional Constituinte, para instituir um Estado De-

mocrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos soci-

ais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o de-

senvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos (...). 

(BRASIL,1988) 

Como bem salienta Dallefi (2017, p 27) embora o pre-

âmbulo não tenha força normativa, não se pode falar o mesmo 

dos princípios implícitos e explícitos da norma suprema do di-

reito pátrio, que trouxe em seus dispositivos de direitos e 
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garantias fundamentais a proteção do direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e á coisa julgada, sendo uma das vertentes da 

presença da segurança jurídica, como já mencionado anterior-

mente, e assim é nítida sua presença no artigo 5º da Constituição 

Federal em seu inciso XXXVI, que assim alude: 
Artigo. 5º, CF - todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País inviolabilidade do direito à vida, à li-

berdade, á igualdade, á segurança e á propriedade, nos termos 

seguintes: (....)  

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, a ato jurí-

dico prefeito e a coisa julgada. 

Desta forma percebe-se a evolução do instituto da segu-

rança jurídica nos textos constitucionais no decorrer da história, 

até ao texto atual de nossa Constituição, onde deve ser entendido 

de forma mais ampla, sistêmica e basilar, devendo ser aplicado 

por outros princípios constitucionais, haja vista, a natureza do 

instituto e sua importância em um estado democrático de direito. 

 

3 DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

A Personalidade jurídica é um instituto muito utilizado 

em nossa sociedade como veremos adiante por uma série de van-

tagens, as quais proporcionaram a sociedade como um todo 

grandes avanços, pois permitiu que o homem tivesse segurança 

para desempenhar tarefas que antes não realizava, assim ve-

jamos: 
[...] pode-se identificar juridicamente a pessoa, como um de-

terminado sujeito a quem a ciência do direito e a técnica jurí-

dica garantem posições jurídicas, positivas e negativas, muito 

bem delineadas, de acordo com sua própria experiência hu-

mana, conferindo-lhe segurança jurídica para as múltiplas situ-

ações jurídicas que por ele podem ser vivenciadas [...] (Nery 

Júnior, 2009, p.206) 

 

3.1 CONCEITOS 
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Inicialmente é importante conceituar o que é pessoa jurí-

dica, e para tanto, o dicionário jurídico (2016) traz a seguinte 

definição:  
(1) Dir. Civ. Ente criado pela técnica jurídica, como unidade 

orgânica e estável de pessoas para fins de natureza pública ou 
privada, completamente distinta dos indivíduos que o com-

põem, e dotado de personalidade jurídica idêntica à da pessoa 

natural para efeito de ter direitos e contrair obrigações. 

Também, faz-se necessário reproduzir o pensamento de 

alguns grandes doutrinadores como Luiz Fernando do Vale de 

Almeida Guilherme (2017, p 65), que assim prescreve:  
[...] pela definição do dicionário Houaiss pessoa jurídica é uma 

entidade ou associação legalmente reconhecida e autorizada a 

funcionar', ou seja, um sujeito de direitos e obrigações a quem 
a lei concedeu personalidade jurídica. É a unidade de pessoas 

naturais ou de patrimônios que visa à obtenção de certas fina-

lidades, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direi-

tos e obrigações. 

Já na visão de Silvio Rodrigues (2003, p. 86) temos: 
Pessoas jurídicas, portanto, são entidades a que a lei empresta 
personalidade, isto é, são seres que atuam na vida jurídica, com 

personalidade diversa da dos indivíduos que os compõem, ca-

pazes de serem sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil.  

Assim a personalidade jurídica é a aptidão para adquirir 

direitos e deveres, portanto, a pessoa jurídica é criada para que 

seus fundadores, num primeiro momento, não respondam com 

seus bens pessoais, pelas obrigações sociais, isto quer dizer que, 

em regra, os bens particulares dos sócios não respondem pelas 

dívidas da sociedade, uma vez que esta possui personalidade dis-

tinta da de seus membros. 

Já a doutrina mais moderna conceitua pessoa jurídica de 

forma mais objetiva" [...] o grupo humano, criado na forma da 

lei, e dotado de personalidade jurídica própria, para a realização 

de fins comuns". (GAGLIANO, 2017. p 244). 

 

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PERSONALIDADE JURÍ-

DICA 
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O homem ao longo de sua evolução sempre buscou de-

senvolver mecanismos para melhorar a qualidade de vida da so-

ciedade como um todo. No início a produção de qualquer coisa 

sempre foi individual e assim cada um respondia por si mesmo. 

Com o passar do tempo, as mudanças das necessidades, tanto em 

quantidade como em qualidade, fizeram com que o homem en-

tendesse que não mais poderia seguir sozinho e por isso precisa-

ria se organizar de forma a ter outros homens junto de si para 

conseguir desenvolver suas atividades. 

É nesse sentido que nos ensina Gagliano (2017, p. 244) 

quando diz:  
No início, simples núcleos primitivos de produção, que se con-

fundiam com a própria família, e, posteriormente, com o flo-

rescer do desenvolvimento tecnológico, grandes e complexos 

conglomerados empresariais, impondo, inclusive, a necessi-

dade de o Estado intervir na economia para coibir abusos. 

Esse primeiro surgimento da pessoa jurídica foi a possi-

bilidade de se criar autônoma, mas não totalmente, dos integran-

tes formadores. Porem vemos aqui uma construção ainda muito 

ligada aos seus componentes, confundindo-se a atividade reali-

zada pela sociedade com as atividades exercidas por cada um 

dos seus sócios isoladamente, respondendo pessoalmente os 

mesmos de forma ilimitada e solidária pelos compromissos as-

sumidos pela coletividade, não tendo a independência própria 

das pessoas jurídicas modernas. 

Com isso, o direito se desenvolveu na medida de fomen-

tar essa instituição recém formada, pois o empecilho causado 

pelo medo de integralizar o patrimônio próprio, em atenção a 

questão de responder pelos compromissos assumidos pela soci-

edade, tornou-se um risco muito grande de causar o desprestígio 

de tal instituição e consequentemente diminuição do desenvol-

vimento da sociedade.  

Assim surgiram mecanismos jurídicos cada vez mais efi-

cazes no sentido de separar a pessoa natural da pessoa jurídica 
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surgindo a autonomia patrimonial entre a pessoa física e a pessoa 

jurídica.  

Sendo assim na visão de GONÇALVES (2017, p. 220) 
O direito não podia ignorar essas unidades coletivas, criadas 

pela evolução histórica ou pela vontade dos homens, e passou 
então a discipliná-las, para que possam participar da vida jurí-

dica como sujeitos de direitos, a exemplo das pessoas naturais, 

dotando-as, para esse fim, de personalidade própria. 

Desta forma criou-se verdadeira intangibilidade patrimo-

nial ao sócio natural, respondendo cada qual pelas obrigações 

assumidas, não respondendo a pessoa natural pela obrigação da 

pessoa jurídica e de igual forma o contrário. 

 

3.3 NATUREZA JURÍDICA 

 

O dicionário jurídico da Academia Brasileira de Letras 

Jurídicas (2016, p 413) traz a seguinte definição: 
NATUREZA JURÍDICA. Filos. Diz-se da afinidade que um 

instituto jurídico guarda para com uma grande categoria jurí-
dica por diversos pontos estruturais, de modo a nela poder ter 

ingresso classificatório. 

Para Maria Helena Diniz, (1998, p 337) consiste na "afi-

nidade que um instituto tem em diversos pontos, com uma 

grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído o título de 

classificação". Portanto, ao se determinar a natureza jurídica de 

um instituto, estará se determinando, a essência para classificá-

lo no universo de figuras existentes dentro do Direito. 

Em sua obra “Curso de Direito Civil” Washington de 

Barros Monteiro (2016, p 151) nos esclarece que esta questão 

traz à baila muita polêmica entre os inúmeros doutrinadores e 

que por causa disso foram formuladas várias teorias, entre elas 

destacam-se: a) da ficção; b) da equiparação; c) orgânica ou da 

realidade objetiva; d) da realidade das instituições jurídicas.  

Ainda esclarece que a primeira, teoria da ficção, origi-

nou-se do direito canônico e perdurou até o século XIX, mas que 

hoje está desprestigiada. Tal teoria determina que: 
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Só o homem é capaz de ser sujeito de direitos, mas o ordena-

mento jurídico pode modificar esse princípio, ora negando ca-

pacidade ao homem (como no caso do escravo), ora a esten-

dendo a outros entes que não o homem, como as pessoas jurí-

dicas, que constituem seres fictícios, incapazes de vontade e 

representados como os incapazes. (MONTEIRO, 2016, p. 151) 

Deste modo, é criação artificial da lei para exercer direi-

tos patrimoniais; e por isso diz ser pessoa puramente pensada, 

mas existência real. Tal teoria é sustentada por Savigny e defen-

dida por Vareilles. 

Já a segunda teoria, a da equiparação (Windscheid e 

Brinz), também nega qualquer personalidade jurídica como 

substância. Somente admite que, há certas massas de bens, de-

nominados patrimônios, que devem ser equiparados, no que diz 

respeito ao seu tratamento jurídico, às pessoas naturais. Ou seja, 

as pessoas jurídicas não passam de meros patrimônios destina-

dos a um fim específico, ou patrimônios personificados pelo di-

reito, com a finalidade de um objetivo alcançar. (MONTEIRO, 

2016, p. 152) 

A terceira teoria chamada de realidade objetiva, ou orgâ-

nica, é oposta à da ficção. Nesta a “pessoa” não é só o homem, 

pois além deste “há entes dotados de existência real”, e reais as-

sim como as pessoas físicas. Deve-se pensar que assim como há 

pessoa natural, pensado como organismo físico, há também or-

ganismos sociais, ou pessoas jurídicas, que tem vida autônoma 

e vontade própria, cuja finalidade é a realização do fim social. 

Conclui-se então que para esta teoria, pessoas jurídicas são cor-

pos sociais, que o direito não cria, mas se limita a declarar exis-

tentes. (MONTEIRO, 2016, p. 152) 

Por fim tem-se a quarta teoria chamada de realidade téc-

nica ou jurídica. Esta é mais eclética, e reconhece pontos impor-

tantes em cada uma das anteriores. Do ponto de vista físico e 

natural, só a pessoa física é realidade e consequentemente sob 

esse aspecto a pessoa jurídica não passará de ficção. Porém, a 

noção de personalidade, de sujeito de direito, não deve ser 
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buscada nas ciências naturais, mas sim nas ciências jurídicas. 

Por isso, a pessoa jurídica tem, sim, realidade, não a física, mas 

realidade jurídica, ideal, a realidade das instituições jurídicas. 

(MONTEIRO, 2016, p. 153) 

Tem-se reconhecido a adoção desta última teoria no Có-

digo Civil de 2002, que em seu artigo 45 assim dispõe: 
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de di-

reito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo 

registro, precedida, quando necessário, de autorização ou apro-

vação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 

alterações por que passar o ato constitutivo.  

Diante de todo o exposto resume-se que com relação a 

natureza jurídica há 2 teorias: a negativista e a afirmativista. A 

primeira nega a existência da Pessoa Jurídica, pois entende não 

ser possível que algo criado por um grupo possa ter personali-

dade jurídica própria. Já a segunda afirma a existência da pessoa 

jurídica, mas desdobrando-se em outras teorias para explicar sua 

existência. E por fim, é de se observar que em nossa atual legis-

lação cível, é pacífico o entendimento que a teoria da realidade 

técnica é a que melhor explica a natureza jurídica da pessoa ju-

rídica. 

 

3.4 CASO SALOMON X SALOMON CO. 

 

O referido é o famoso e emblemático caso, que marca e 

dá suporte à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 

que nas palavras de Fredie Didier Jr. (2015, p. 514) é “tido como 

o mais famoso case para o direito societário no que diz respeito 

à doutrina sobre a autonomia da pessoa jurídica”. (apud 

SOUZA, DALLEFI, 2018, p. 59) 

Acontece que com o caminhar da história o instituto da 

personalidade jurídica acabou desvirtuado pela ganância hu-

mana, sendo então utilizado como mecanismo para dissimular 

situações puramente ilícitas jamais aceitas pelo Direito, que 

prima por uma ordem jurídica justa e equânime.  
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A partir do século XIX nos países da Common Law, por 

terem um direito consuetudinário (que surge dos costumes), e já 

se tendo o conhecimento da inversão de finalidades a que as pes-

soas jurídicas estavam se prestando, iniciou-se a tentativa de 

desprestigiar tal prática, que até então era resguardada pelo 

manto protetivo do Direito. Sendo assim surgiu a ideia de se des-

considerar a personalidade jurídica e atingir pessoalmente o pa-

trimônio dos sócios da empresa para impedir que tais práticas 

não ficassem sem reparação.  

É nessa altura dos acontecimentos que a maior parcela da 

doutrina adota como o primeiro caso em que se reporta a tenta-

tiva de se realizar tal procedimento o caso de Salomon X Salo-

mon Co, ocorrido na Grã-Bretanha no ano de 1897. 

O caso diz respeito a figura de Aron Salomon, um prós-

pero proprietário de couros e sapatos, que no final do século XIX 

constituiu uma sociedade limitada incluindo os filhos e a esposa. 

Com o momento conturbado vivido pela política inglesa naquele 

momento e também pelas inúmeras greves que sacudiam a Grã 

Bretanha no período, Salomon não conseguiu vender seu esto-

que, causando assim grave crise financeira que levou o mesmo 

a solicitar em juízo a liquidação da empresa. Diante da situação 

ocorre a dúvida a respeito da responsabilidade pela insolvência 

da empresa. (SOUZA, DALLEFI, 2018, p. 60) 

A teoria foi procedente em primeira instância, afinal Sa-

lomon havia abusado de seus privilégios, e aceita também pela 

corte de apelação, porem a decisão foi reformada pela casa dos 

Lordes que prestigiou, em detrimento da justiça e da boa ordem 

social, a autonomia patrimonial da pessoa ficta, como aduz 

KONDO (1985, p.23): 
Tanto o juiz de 1º grau como a Corte de Apelação acolheram 
tal pedido, julgando que a companhia fosse exatamente uma 

fiduciária de Salomon (nomine), ou melhor um agente ou truste 

de Salomon, que permanecia o efetivo proprietário do negócio. 

Mas a House of Lords, bastante apegada aos formalismos le-

gais, unanimemente reformou a decisão julgando que a com-

panhia havia sido validamente constituída, como determina a 
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lei britânica.  

Apesar de ter sido negada ao final, a teoria da desconsi-

deração já havia lançado raízes, e fora utilizada como funda-

mento de teses em vários casos posteriores aquele, assim desen-

volvendo-se ao longo do tempo no sentido de positivação nos 

ordenamentos e aplicabilidade, em várias legislações ao redor do 

globo. 

 

4 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

A personalidade jurídica e sua absoluta e perpétua sepa-

ração da pessoa do sócio, como primordialmente fora estabele-

cida, teve que ser revista ao longo da história, para melhor ga-

rantir os direitos daqueles que com ela realizava negócios jurí-

dicos, como pode-se verificar a seguir:  
“[...] de qualquer modo, a doutrina que propõe a separação pa-

trimonial da pessoa jurídica em relação ao patrimônio de seus 

sócios está inegavelmente relativizada, (...). A autonomia da 

pessoa jurídica continua sendo a regra geral e sua desconside-

ração é apenas uma exceção a ser levantada nas hipóteses de 

desvirtuamento da personalidade jurídica. (MADALENO, R, 
2013, p 40)  

Por tanto, como veremos a seguir, o instituto da persona-

lidade jurídica por uma série de fatores, principalmente de or-

dem moral, precisou ser relativizado para a manutenção da se-

gurança jurídica e proteção dos credores. 

 

4.1 O INÍCIO DA DEFESA DA DPJ E SEU CONCEITO  

 

Após o entendimento sobre a questão da personalidade 

jurídica e os motivos que levaram à ideia de sua desconsidera-

ção, passamos a analise deste instituto.  

O Código Civil de 1916, não trazia nenhuma considera-

ção acerca da possibilidade de atribuir responsabilidades aos só-

cios por práticas de fraudes ou abusos. Porém, muito foi aumen-

tando o número de autores que começaram a dar atenção 
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especial ao tema que a partir de então começou a figurar em de-

cisões no tribunal de maneira mais frequente. 

Dentre esses autores, e um dos pioneiros em atribuí-lo 

um conceito foi Rubens Requião (2014, p. 476) para quem a te-

oria significava: “não considerar os efeitos da personificação, 

para atingir a responsabilidade dos sócios. Por isso também e 

conhecida por doutrina da penetração”, devido a característica 

de adentrar a pessoa jurídica, sem destruí-la, com a finalidade de 

vincular o sócio e responsabilizá-lo  

Sendo assim, o instituto tem como objetivo avaliar se o 

sócio utilizou a personalidade jurídica para realizar práticas frau-

dulentas, visando inadimplir suas obrigações. 

O objetivo principal é permitir a coibição de fraude, po-

rém não comprometendo a própria pessoa jurídica, pois não há 

que se questionar a separação existente entre a sua personalidade 

e patrimônio em relação aos sócios, como nos ensina Fabio 

Ulhôa Coelho (2015, p. 64) quando assim nos orienta: “A apli-

cação da teoria da desconsideração não implica a anulação ou 

desfazimento do ato constitutivo da sociedade empresária, mas 

apenas a sua ineficácia episódica” 

Ainda o referido autor entende que utilizando tal instituto 

pode o juiz deixar de aplicar a separação patrimonial, pois é ne-

cessário coibir a fraude quando tais sujeitos, tendo o conheci-

mento de tais regras as manipulam. Alerta também que sua uti-

lização não desfaz o seu ato constitutivo, não o invalida, nem 

importa a sua dissolução, assim é apenas uma suspensão mo-

mentânea da eficácia desse ato. Coelho (2015, p. 64) 

Portanto esta decisão tem efeitos inter partes, somente 

entre elas, desta forma continua a pessoa jurídica autônoma e 

eficaz em relação a todos os outros entes e pessoas com as quais 

possui relações jurídicas. 

 

4.2 PRIMEIRAS PREVISÕES LEGAIS NO BRASIL 
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O instituto apareceu positivado primeiramente com o ad-

vindo do código de defesa do consumidor (CDC), mas foi com 

a promulgação do Código Civil de 2002, que tem como um de 

seus pilares o princípio da dignidade da pessoa humana, assim 

como a constituição pátria, fazendo com que uma nova sistemá-

tica de aplicação da teoria fosse implantada. 

 

4.2.1 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Como abordado anteriormente, o instituto da desconsi-

deração da personalidade jurídica não estava previsto no código 

civil de 1916, tampouco o código civil de 1973, sendo a primeira 

vez que o ordenamento jurídico brasileiro mencionou a descon-

sideração foi em 1990, no Código de Defesa do Consumidor (art. 

28, §5º) que assim o transcreveu:  
Art. 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 descon-

sideração também será efetivada quando houver falência, es-

tado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa ju-

rídica provocados por má administração. 

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sem-

pre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

Verifica-se que tanto o caput do artigo quanto em seu pa-

ragrafo 5º prevê a autorização para que o juiz realize a descon-

sideração da personalidade jurídica, porém percebe-se também 

que os requisitos para tal autorização em um e outro são diferen-

tes, significando a adoção de teorias diferentes para sua aplica-

ção, tema que será abordado logo adiante.  

 

4.2.2 CÓDIGO CIVIL  

 

Posteriormente a positivação do CDC, fora adotado pelo 

direito material civilista, a partir da implantação do Código Civil 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1627_ 

 

 

de 2002, que trouxe a inovação do instituto em seu artigo 50 que 

assim dispõe: 
“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 Pú-

blico 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.” 

Ao observar o que determina o dispositivo percebe-se 

que, inicialmente o ato de desconsiderar só poderia se concreti-

zar quando se observassem fraudes e abusos. Mas tal entendi-

mento, com o passar do tempo evoluiu no sentido de outras hi-

póteses para a caracterização do ato ilícito, de modo a facilitar 

ainda mais sua verificação. 

 

4.2.3 TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PER-

SONALIDADE JURÍDICA 

 

A teoria maior da desconsideração é a adotada pelo Có-

digo Civil em seu artigo 50, e consiste em não se considerar a 

autonomia da sociedade em determinadas situações, são elas: a 

configuração de que os sócios agiram com fraude ou abuso de 

direito, ou ainda, ocorrer confusão patrimonial entre os bens da 

pessoa jurídica e os bens da pessoa física.  

Tal teoria é amplamente utilizada tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência, uma vez que possui uma aplicabili-

dade maior.  

Pode-se dividir a teoria maior da desconsideração da per-

sonalidade jurídica em duas formas, sendo a primeira a objetiva, 

referente a questão da confusão patrimonial, situação esta, de 

comprovação mais fácil. A segunda denominada de subjetiva, 

pressupõe a fraude e o abuso de direito, ou seja, são elementos 

de difícil comprovação, uma vez que, deve-se demonstrar a in-

tenção do sócio em frustrar o direito do credor. Sobre o assunto, 

Gonçalves (2017, p 258) assim esclareceu: 



_1628________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

A teoria “maior”, por sua vez, divide-se em objetiva e subje-

tiva. Para a primeira, a confusão patrimonial constitui o pres-

suposto necessário e suficiente da desconsideração. Basta, para 

tanto, a constatação da existência de bens de sócio registrados 

em nome da sociedade, e vice-versa. A teoria subjetiva, toda-

via, não prescinde do elemento anímico, presente nas hipóteses 

de desvio de finalidade e de fraude. É pressuposto infestável 

para a desconsideração o abuso da personalidade jurídica. 

A teoria maior objetiva é de mais fácil comprovação e 

assim protege melhor os interesses dos credores, pois para sua 

comprovação basta a confusão patrimonial, assim vejamos:   
Segundo a concepção objetiva, o pressuposto da desconsidera-

ção se encontra, precipuamente, na confusão patrimonial. 

Desse modo, se pelo exame da escrituração contábil ou das 

contas bancárias apurar-se que a sociedade paga dívidas do só-

cio, ou este recebe créditos dela, ou o inverso, ou constatar-se 

a existência de bens de sócio registrados em nome da socie-
dade, e vice-versa, comprovada estará́ a referida confusão. 

(GONÇALVES, 2017, p 259) 

Muito importante também se faz o alerta de Marlon To-

mazette ao ressalvar que: 
Ao contrário do que possa parecer, nosso Código não acolhe a 

concepção objetiva da teoria, pois a confusão patrimonial não 

é fundamento suficiente para a desconsideração, sendo sim-

plesmente um meio importantíssimo de comprovar o abuso da 

personalidade jurídica, que ocorre nas hipóteses do abuso de 

direito e da fraude. Destarte, o necessário para a desconsidera-

ção é o abuso da personalidade jurídica, que pode ser provado 

inclusive pela configuração de uma confusão patrimonial 

(apud GONÇALVES, 2017, p. 259).  

Por isso a teoria maior também se dividiu em subjetiva, 

a qual significa dizer que não basta a mera confusão patrimonial, 

mas sim, para que ocorra a desconsideração, deve existir conco-

mitantemente o abuso da personalidade jurídica. 

De tal modo há, nas pessoas jurídicas, o chamado pres-

suposto da licitude, o que significa dizer que, enquanto o ato é 

imputável à sociedade, ele é lícito. Tornando-se ilícito apenas 

quando se o imputa ao sócio, ou administrador a manipulação 

fraudulenta ou abusiva do princípio da autonomia patrimonial 
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(COELHO apud GONÇALVES, 2017, p. 259). 

Esse pressuposto da licitude distingue a desconsideração 

de situações diversas que não são relacionadas com o uso frau-

dulento ou abusivo da pessoa jurídica, sendo essas passiveis de 

responsabilização dos sócios ou administradores da sociedade. 

Por tanto analisando os requisitos para sua configuração, 

entende-se que para esta teoria, não basta o simples inadimple-

mento de obrigações para com os credores, ou seja, o simples 

inadimplemento não configura a desconsideração. 

Diante do exposto, tem-se o seguinte entendimento em 

nossos tribunais: 
A teoria maior 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 insol-

vência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a de-

monstração de confusão patrimonial. (Recurso especial n° 

279.273 – SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 04 

de dezembro de 2003. DJ em 29/03/2004). 

Importante pontuar também que, a teoria maior não está 

expressa apenas em nosso Código Civil, sendo também encon-

trada no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), 

no caput do artigo 28, como já transcrito anteriormente. 

Vale aqui a ressalva de que apesar de contido no caput 

do referido artigo, o parágrafo 5º do mesmo dispositivo adota a 

teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica como 

será discutido a seguir. 

Então seguindo e refletindo a respeito dos conceitos 

apresentados pode-se dizer que, seria a Desconsideração da Per-

sonalidade Jurídica, em um caso concreto, a autorização dada 

pelos juízes e tribunais, para que de forma temporária e restrita, 

desconsiderar os efeitos da personalidade, desde que configura-

das fraudes, abusos ou confusões patrimoniais, capazes de cau-

sarem prejuízos a terceiros de boa-fé, a fim de responsabilizar os 

sócios, ou seja, os indivíduos que dão vida ao ente personali-

zado. 
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4.2.4 A TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

A teoria menor da desconsideração da personalidade ju-

rídica por sua vez, determina que a aplicação do instituto em tela 

requer apenas o inadimplemento para com os credores, não ne-

cessitando analisar o que motivou a sociedade a deixar de se 

obrigar perante terceiros. 

Assim também é o entendimento de Gonçalves (2017, p. 

258) a respeito da teoria menor, quando nos elucida da seguinte 

maneira: 
[...] não se preocupa em verificar se houve ou não utilização 

fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se 
houve ou não abuso da personalidade. Se a sociedade não pos-

sui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para respon-

sabilizá-lo por obrigações daquela. 

Deste modo, para a teoria menor, há outras possibilida-

des de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, 

sendo a insolvência ou falência da pessoa jurídica exemplos 

disso. Nestes casos não importa se o sócio utilizou de forma 

fraudulenta o instituto da personalidade jurídica ou não, e tam-

bém não importa se houve abuso de direito ou confusão patri-

monial; sendo assim é notável que para a presente teoria a preo-

cupação maior é não frustrar o credor da sociedade. 

A aplicação do instituto da desconsideração da persona-

lidade jurídica nesses casos de insolvência ou falência da pessoa 

jurídica é controvertido, uma vez que por muitas vezes a socie-

dade tornou-se insolvente ou falida não por motivos de má ad-

ministração, mas sim por algum outro motivo que não enseje a 

aplicação do Instituto. 

Diante do exposto, segue abaixo o entendimento do Su-

perior Tribunal de Justiça: 
A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de pre-

missas distintas da teoria maior: para a incidência da desconsi-

deração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência 

da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, 
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independentemente da existência de desvio de finalidade ou de 

confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial nor-

mal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo ter-

ceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios 

e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem con-

duta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qual-

quer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por 

parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. (Re-
curso especial n° 279.273 – SP. Relatora: Ministra Nancy An-

drighi. Brasília, 04 de dezembro de 2003. DJ em 29/03/2004). 

Portanto, a aplicação da teoria menor pode ser menos be-

néfica aos sócios ou administradores da pessoa jurídica e mais 

benéfica aos credores, uma vez que, não considera a intenção 

fraudulenta ou confusão patrimonial, mas apenas a questão da 

frustação do credor. 

Como já citado anteriormente, o Código Civil pátrio 

adota a teoria maior em seu artigo 50, porem há julgados que 

contemplam a teoria menor, entendendo que se insolvente for à 

sociedade, é possível a desconsideração de sua personalidade ju-

rídica e assim atingir o patrimônio dos sócios, para solver o dé-

bito perante o credor, independente de qualquer fundamento. 

Temos talvez como o mais emblemático caso em nossa 

jurisprudência relacionada ao tema, que utilizou como funda-

mentação a teoria menor, o triste caso da explosão do Osasco 

Plaza Shopping, em 11 de junho de 1996, por conta de um vaza-

mento de gás, conforme entendimento do STJ a respeito do 

tema.4 

 
4 RECURSO ESPECIAL Nº 279.273 - SP (2000/0097184-7) RELATOR: MINISTRO 
ARI PARGENDLER. R.P/ACÓRDÃO: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECOR-
RENTE: B SETE PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS. ADVOGADOS: ATHOS GUS-
MÃO CARNEIRO, MIGUEL TOSTES DE ALENCAR E OUTROS. RECORRENTE: 

MARCELO MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO E OUTROS. ADVOGADO: AL-
FREDO RIZKALLAH JUNIOR E OUTRO. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. EMENTA Responsabilidade civil e Direito do consu-
midor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. 
Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. 
Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos só-
cios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de 
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Nesse caso não podia falar que houve intenção dos sócios 

em causar dano, mas em decorrência da explosão ocorreram 

muitas mortes e ainda mais feridos, sendo assim detinham as ví-

timas o direito à indenização. Acontece que não era suficiente o 

patrimônio da Pessoa Jurídica para quitar o valor das indeniza-

ções. Pois bem, é certo que os sócios não tiveram intenção e que 

a pessoa jurídica não possuía patrimônio suficiente, mas inde-

pendente disto, decidiu-se com base na teoria menor pela des-

consideração da personalidade jurídica da Sociedade para atingir 

o patrimônio dos seus sócios e assim satisfazer o credito, com as 

vítimas.  

O exemplo de aplicação da teoria demonstra que a teoria 

menor pode ser aplicada não apenas pelo simples inadimple-

mento de credores, mas sim devido a um motivo plausível.  

 

5 DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
 

prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º. - Considerada a proteção do con-

sumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de inte-
resses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - 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). - A teoria 
menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcional-
mente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de 
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independente-
mente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria 
menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado 
pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administra-
dores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo 

que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte 
dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da 
desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do 
art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demons-
tração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de 
causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos. 
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JURÍDICA INVERSA 

 

A desconsideração da personalidade jurídica de maneira 

inversa é um tema recente em nosso ordenamento sendo inclu-

sive uma das grandes novidades do novo código de processo ci-

vil, principalmente sob o aspecto do direito e das relações de 

família, o qual é a finalidade maior do presente trabalho. 

O recente instituto tem por escopo atingir a pessoa jurí-

dica que recebeu bens para mascarar a realidade da pessoa física 

do sócio, utilizando-se para isto, a quebra da autonomia patri-

monial. Tal instituto está previsto no artigo 133, §2º do Código 

de Processo Civil que assim alude: 
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade ju-

rídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Pú-

blico, quando lhe couber intervir no processo. 

[...]§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de des-

consideração inversa da personalidade jurídica (grifo meu). 

Assim tem-se a desconsideração inversa da pessoa jurí-

dica como um desmembramento teórico da teoria da desconsi-

deração, a qual já abordamos em capítulo anterior. 

Nesse sentido é o ensinamento do doutrinador, Fábio 

Ulhôa Coelho (2017, p. 45) que assim a define: “[...] desconsi-

deração inversa é o afastamento do princípio da autonomia pa-

trimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por 

obrigação do sócio”. 

Compartilha desse entendimento Ferriani (2013) quando 

argumenta: 
A conveniência do instituto surge se o devedor esvazia o seu 

patrimônio, transferindo os seus bens para a titularidade da pes-
soa jurídica da qual é sócio. É artimanha comum, por exemplo, 

aos cônjuges ardilosos que, antecipando-se ao divórcio, retiram 

do patrimônio do casal bens que deveriam ser objeto de parti-

lha, alocando-os na pessoa jurídica da qual é sócio, pulveri-

zando assim os bens deslocados. Em tais circunstâncias, pode 

o juiz desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurí-

dica, alcançando bens que estão em seu próprio nome, entre-

tanto, para responder por dívidas que não são suas e sim de um 
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ou mais de seus sócios. 

Desta forma, serão aplicados os mesmos princípios da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica. E por tanto 

deve-se relembrar dois pressupostos basilares: 

Primeiro a personalidade jurídica, ou seja, a criação de 

sujeitos de direitos e patrimônios distintos de seus sócios; E se-

gundo, a desconsideração da personalidade jurídica, ou a limita-

ção da eficácia específica da personificação de maneira momen-

tânea. Por eficácia específica da personificação jurídica entende-

se os efeitos jurídicos derivados da criação de um centro autô-

nomo de imputação de direitos e deveres, ou seja, a nova perso-

nalidade criada passa a ter personalidade, capacidade e patri-

mônio distintos aos de seus sócios. (STARLING, 2015) 

Deste modo percebe-se que os requisitos necessários à 

aplicação do instituto em tela são os mesmos já discutido nos 

capítulos anteriores com relação a desconsideração da persona-

lidade. 

Contextualizando STARLING (2015, grifo do autor) nos 

esclarece: 
Com efeito é possível que o sócio use uma pessoa jurídica para 

esconder o seu patrimônio pessoal dos credores, transferindo-

o por inteiro à pessoa jurídica e evitando com isso o acesso dos 

credores a seus bens. Em muito desses casos será possível vi-

sualizar a fraude (teoria maior subjetiva), ou a confusão patri-

monial (teoria maior objetiva) e, em razão disso, vem sendo 
admitida a desconsideração inversa para responsabilizar a so-

ciedade por obrigações pessoais dos sócios. O mesmo raciocí-

nio da desconsideração tradicional é usado aqui para evitar o 

mau uso da pessoa jurídica. 

Por tanto, é nítido que a finalidade do instituto da des-

consideração da personalidade jurídica inversa, também tem por 

escopo frear o abuso da utilização da pessoa jurídica e que para 

sua aplicação deve-se observar os mesmos requisitos que anteri-

ormente se utilizava para a desconsideração da personalidade ju-

rídica.  
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5.1 DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JU-

RÍDICA INVERSA NOS CASOS DE DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Como afirmado anteriormente o instituto ganha grande 

relevância também em casos de direito de família, pois o mesmo 

tem cabimento em ações de dissolução de matrimônio ou união 

estável quando um dos cônjuges utiliza-se da até então “inatin-

gível” personalidade jurídica da empresa para esconder bens 

próprios ao sócio, e assim se beneficiar no momento da partilha. 

Desta forma utilizando a pessoa jurídica como escudo na tenta-

tiva de livrar os bens da partilha a ser realizada nos autos da se-

paração judicial. Neste cenário ao se desconsiderar a autonomia 

patrimonial, será possível responsabilizar a pessoa jurídica pelo 

devido ao ex-cônjuge do sócio. (COELHO, 1999, p. 45) 

Nesse contexto, Rolf Madaleno (1998, p. 27), acerca da 

desconsideração inversa no Direito de Família e a aplicação dos 

princípios da teoria da desconsideração da personalidade jurí-

dica, afirma: 
É larga e procedente a sua aplicação no processo familiar, prin-

cipalmente frente à constatação nas disputas matrimoniais, do 

cônjuge empresário esconder-se sob as vestes da sociedade, 

para a qual faz despejar, se não todo, o rol mais significativo 

de seus bens (...) quando o marido transfere para a sua empresa 

o rol significativo de seus bens matrimoniais, sentença final de 

cunho declaratório haverá de desconsiderar esse negócio espe-
cífico, flagrada a fraude ou o abuso, havendo, em consequên-

cia, como matrimoniais esses bens, para ordenar a sua partilha 

no ventre da separação judicial, na fase destinada a sua divisão, 

já considerados comuns e comunicáveis. 

A desconsideração inversa é um importante instrumento 

para a segurança jurídica no âmbito das causas de família, haja 

vista que, este tem se mostrado um instrumento muito eficiente 

para frustrar o abuso cometido, como nos adverte Gonçalves 

(2017, p. 264) quando afirma que:  
A aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, 

quando se configurar o abuso praticado pelo marido, compa-
nheiro ou genitor em detrimento dos legítimos interesses de seu 
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cônjuge, companheiro ou filho, constituirá́ um freio às fraudes 

e abusos promovidos sob o véu protetivo da pessoa jurídica. 

Importante também se faz observar a nossa jurisprudên-

cia que mesmo antes do advento do Novo Código de Processo 

Civil já entendia desta forma, como demonstrado em inúmeros 

julgamos que versam da seguinte maneira5, mesmo após o ad-

vento do Código de Processo Civil de 20156. 

 
5 DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍ-
DICA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILI-
DADE. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPANHEIRO LESADO PELA CONDUTA 
DO SÓCIO. ARTIGO ANALISADO: 50 DO CC/02. 1.Ação de dissolução de união 

estável ajuizada em 14.12.2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, con-
cluso ao Gabinete em 08.11.2011. 2. Discute-se se a regra contida no art. 50 do CC/02 
autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica e se o sócio da sociedade 
empresária pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica desta. 3. A des-
consideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da au-
tonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconside-
ração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio so-
cial, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. 

4. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o côn-
juge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de 
interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos 
oriundos da sociedade afetiva. 5. Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à 
ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do sócio majoritário, 
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 
7/STJ. 6. Se as instâncias ordinárias concluem pela existência de manobras arquiteta-
das para fraudar a partilha, a legitimidade para requerer a desconsideração só pode ser 

daquele que foi lesado por essas manobras, ou seja, do outro cônjuge ou companheiro, 
sendo irrelevante o fato deste ser sócio da empresa. 7. Negado provimento ao recurso 
especial. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
TERCEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao re-
curso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei 
Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. 
6 DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSI-
BILIDADE. Existência de provas que indicam que o sócio da executada primitiva 
administrava as contas bancarias de agravante, cujos sócios eram seu irmão e seu so-
brinho. Tese de que o sócio era empregado que não se sustenta. Evidenciada a utili-
zação da empresa agravante para ocultar e proteger o patrimônio do sócio, de modo a 
criar obstáculos para execução de seus bens. Aplicação da teoria inversa da desconsi-
deração da personalidade jurídica, a qual autoriza o redirecionamento da execução à 
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Também tem cabimento em ações de fixação ou revisão 

de pensão, na qual o alimentante e, sócio de empresa utilize-a 

para esconder bens próprios, e assim também se beneficiar, 

quando numa possível fixação ou aumento no valor da pensão 

alimentícia devida. 
Não raras vezes, também, o pai esconde seu patrimônio pes-

soal, na estrutura societária da pessoa jurídica, com o reprová-
vel propósito de esquivar-se do pagamento de pensão alimen-

tícia devida ao filho. (GONÇALVES, 2017, p. 263). 

Por tanto ocorrerá a desconsideração inversa no tocante 

a alimentos, quando o alimentante dissimular, aproveitando-se 

do manto da pessoa jurídica para ludibriar e ocultar a verdadeira 

capacidade econômica que possui a pessoa física, que é quem 

legalmente responde pelos alimentos devidos. (STARLING, 

2015) 

Em análise pelos processos que tem como tema a questão 

de alimentos, não é difícil perceber que tem sido costumeira a 

atitude, pelo alimentante, de dificultar a correta percepção da ca-

pacidade financeira que este possui, principalmente quando ele 

é sócio de empresa, e aproveitando-se disto para agir protegido 

sob o véu empresarial, mantem uma vida e atividades que clara-

mente não condizem com o seu miserável estado de quase indi-

gência que tentam fazer parecer, considerando os baixos rendi-

mentos que alcança com o pró labore retirado da sociedade. Isso 

o mesmo não simula a própria saída da sociedade, quando na 

verdade continua atuante na mesma. (STARLING, 2015) 

Deste modo, em muitos casos o alimentante de forma ir-

responsável e insensível, se utiliza da pessoa jurídica da qual é 

sócio para montar uma verdadeira estratégia com a mesquinha 

intenção de impedir a demonstração pelo alimentado, dos reais 

rendimentos que o alimentante percebe ou mesmo os bens que 

 
empresa em que o sócio da executada primitiva venha a fazer parte. Redirecionamento 
da execução mantido. Agravo de petição da executada a que se nega provimento. 
(TRT- 4 – AP: 00211853520175040302, Data de Julgamento: 31/05/2018, Seção Es-
pecializada em Execução). 
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este possui.  

Assim atua também de forma fraudulenta, o ex-cônjuge 

que não presta alimentos declarando possuir baixos rendimen-

tos, porém sua conduta pública não condiz com a presente pos-

tura processual, haja vista que o mesmo ostenta riqueza e luxo. 

Com isso a aplicação da desconsideração inversa da personali-

dade jurídica juntamente ao princípio da aparência será a justa 

solução para o litígio alimentar. (STARLING, 2015) 

Como dito o instituto da desconsideração inversa da per-

sonalidade tem como principal finalidade responsabilizar o pa-

trimônio da pessoa jurídica por obrigações contraídas pelo sócio, 

que na tentativa de esconder bens o transfere para a pessoa jurí-

dica, como nos esclarece o ilustre doutrinador Didier Jr. (2015, 

p. 514): “[...] a técnica de suspensão episódica do ato constitu-

tivo da pessoa jurídica, de modo a buscar bens no patrimônio da 

pessoa jurídica, por dívidas contraídas pelo sócio”. 

Nesta mesma linha de raciocínio segue Coelho (2014, p. 

44-45) ao comentar acerca da desconsideração inversa: 
Trata-se de responsabilizar a sociedade por dívidas do sócio, 

caso este, para perpetrar fraudes a seus próprios credores, 

transfere seus bens para a empresa, continuando a fruí-los li-

vremente (...) A desconsideração inversa pode vir a ser medida 

de extrema utilidade em matéria de Direito de Família, consi-

derando a possibilidade de um dos cônjuges transferir bens de 

valor para a empresa que integre, com o escopo de fraudar fu-
tura partilha. 

Tal entendimento é consoante ao que prescreve Primon 

(2016), assim vejamos: 
Trata-se, na verdade, de mecanismo de efetivação do princípio 

do resultado da tutela executiva, bem como a ocorrência da de-

vida responsabilização civil pelas dívidas contraídas, garan-

tindo, assim, mais uma medida para proteção ao credor quando 

constatadas medidas abusivas do devedor.      

Porém, o magistrado ao aplicar o instituto da desconsi-

deração inversa deve-se ter a plena convicção e comprovação do 

nexo entre o prejuízo e o ato praticado, ou seja, que realmente a 

função da personalidade jurídica foi extrapolada e, usada de 
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maneira abusiva e por isso deve ser relativizada, para que assim, 

não reconhecer os efeitos de tais abusos contra os rendimentos 

do credor alimentar. 

Importante destacar ainda, que a jurisprudência tem se 

direcionado no sentido de que esta desconsideração inversa, não 

deva ser aplicada somente nos casos em fique demonstrada a 

transferência fraudulentas de bens do patrimônio particular do 

sócio controlador-devedor para a pessoa jurídica, haja vista que, 

em determinadas situações como, frustradas as diligências reali-

zadas, é evidente que, na condição de “dono” ou “sócio de fato” 

ou “controlador” da pessoa jurídica, desde demonstrado a retira 

de caixa, necessário para a sua manutenção e de sua família, 

ponto este também entendido pela jurisprudência pátria.7   

Por tanto pode-se perceber que além das situações des-

critas e já sedimentadas em nosso ordenamento, a jurisprudência 

tende ao entendimento pela proteção dos direitos dos cônjuges e 

dos filhos de boa fé, em detrimento àquele que tenta utilizar a 

pessoa jurídica com abuso, mesmo que não consiga a demons-

tração da prática do abuso (teoria maior subjetiva). 

 

CONCLUSÃO 

 
7 Ementa: Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Possi-
bilidade. Assim, diante das inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar bens em 

nome dos executados capazes de garantir o juízo executório, bem como da confusão 
havida entre o patrimônio de seu sócio majoritário, ao lado de sua esposa, e da socie-
dade que o mesmo integra, possível afigura-se a desconsideração inversa da persona-
lidade jurídica determinada na origem.  Em decisão monocrática, dou provimento ao 
agravo de instrumento. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Vigé-
sima Câmara Cível/ Agravo de Instrumento Nº. 70041914102/ Rel. Desembargador 
Glênio José Wasserstein Hekman/ Julgado em 04.04.2011)   
Ementa: Apelação Cível. Locação. Embargos de Terceiros. Penhora. Desconsideração 

de Personalidade Jurídica Reconhecida, na forma inversa. Existência de dados fáticos 
que autorizam a incidência do instituto. Possibilidade da penhora de bens da empresa 
autorizada diante das circunstâncias excepcionais comprovadas nos autos e já desta-
cadas pela sentença, que vai confirmada por seus fundamentos. APELO IMPRO-
VIDO. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Décima Sexta Câmara 
Cível/ Apelação Cível Nº 70017992256/ Rel. Desembargadora Helena Ruppenthal 
Cunha/ Julgado em 07.03.2007). 
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Pelo exposto no presente trabalho o princípio da segu-

rança jurídica é basilar em uma sociedade democrática de direi-

tos, e o grande responsável por regular as relações dentro da so-

ciedade, permitindo e garantido que seus indivíduos realizem 

suas funções da melhor maneira possível, sem se preocupar com 

a segurança dos direitos adquiridos e dos negócios realizados 

com o passar do tempo. 

Outra questão importante abordada no presente estudo 

foi o da personalidade jurídica, principalmente com relação a 

questão da separação patrimonial, que permitiu uma grande evo-

lução a sociedade como um todo, porém também permitiu um 

uso amplo e incontrolado, favorecendo assim, a utilização abu-

siva e fraudulenta, inclusive no campo das relações familiares. 

Diante disso, a jurisprudência estrangeira e a doméstica, 

evoluíram no sentido de coibir o abuso da personalidade jurí-

dica, para que esta apenas cumprisse com o seu papel social, e 

não como escudo para a prática de atos fraudulentos, o que pos-

teriormente resultou na positivação de dispositivos no direito 

material. 

Por fim, percebeu-se que a prática de utilizar o princípio 

da autonomia patrimonial para esconder bens de credores, tam-

bém era utilizado de forma inversa por sócios dessas pessoas ju-

rídicas para que estes se beneficiassem em casos de direito de 

família, ocultando bens de cônjuges, filhos e herdeiros. Assim 

em harmônico entendimento com a doutrina, acolheu-se a Des-

consideração da Personalidade Jurídica em sua forma inversa, 

também inicialmente acolhida pela jurisprudência, mas também 

sendo posteriormente positivado com o advento do Código de 

Processo Civil 2015, sendo inegável o atual uso da desconside-

ração inversa, especialmente em casos de direito de família. 

Assim a desconsideração inversa da personalidade jurí-

dica poderá concretizar o princípio da segurança jurídico aludido 

no inicio deste trabalho, afinal sendo devidamente comprovado 
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(entendido aqui como o respeito a ampla defesa, ao contraditório 

e ao devido processo legal) o desvio de patrimônio por parte do 

sócio para o nome da pessoa jurídica, a parte que seria prejudi-

cada possui uma maneira de evitar o prejuízo que seria praticado 

pela outra.   
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