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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2134686-02.2017.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes RIO VERDE 
HOLDING LTDA e RIO VERDE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, são 
agravados VERA MARIA GONÇALVES e NATAL AUGUSTO SORG.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL 
(Presidente sem voto), SILVÉRIO DA SILVA E THEODURETO CAMARGO.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de 
Instrumento n°: 2134686-02.2017.8.26.0000

Agravante(s): Rio Verde Holding Ltda e outro

Agravado(s): Vera Maria Gonçalves e outro

Comarca: Limeira - 1ª Vara Cível

1ª Instância: 1003839-70.2016.8.26.0320

Juiz: Guilherme Salvatto Whitaker

Voto nº 18.474

EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel. Cumprimento de 

sentença. Decisão que determinou a inclusão no polo passivo de 

empresas que encabeçam o grupo econômico da devedora. 

Inconformismo. Cabimento. Necessidade de instauração prévia do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigos 

133 e seguintes, do CPC. Observância do devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa. Precedentes desta C. Corte. Decisão 

reformada. Agravo provido.

Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 

448, que, em ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, 

em cumprimento de sentença, determinou a inclusão no polo passivo de 

empresas que encabeçam o grupo econômico da devedora.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelos 

motivos elencados nas razões de fls. 1/8.

Recurso processado sem atribuição de efeito suspensivo 

(fls. 472/473) e respondido (fls. 476/484).

É o relatório.

O recurso comporta provimento.
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O novo Código de Processo Civil alterou a sistemática 

para a desconsideração da personalidade jurídica, instituto que também abarca 

a possibilidade de inclusão de empresas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico do devedor, estabelecendo a necessidade de instauração de 

incidente para tanto.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

é cabível em todas as fases do processo e pode ampliar os limites subjetivos da 

demanda, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo ulterior, razão 

pela qual prevê um procedimento específico a ser observado, a fim de se 

garantir a observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa das partes envolvidas, salvo nos casos em que o pedido de 

desconsideração é realizado concomitantemente com a petição inicial, nos 

termos do art. 134, §2º, do Código de Processo Civil. 

Sobre o tema, confira-se os precedentes desta C. Corte:

Agravo de Instrumento n. 2018654-11.2017.8.26.0000 - 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Inclusão de 

Empresa no polo passivo da relação processual por participação 

do mesmo grupo econômico da Empresa devedora  Pronto 

deferimento por reputar presentes os requisitos para a 

desconsideração da personalidade jurídica  Inadmissibilidade  

Existência de indícios no sentido de formação de um grupo 

econômico e de abuso da personalidade jurídica que levam à 

instauração prévia do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica  Decisão reformada  Recurso provido, 

em parte. (19ª Câmara de Direito Privado, Rel. MARIO DE 

OLIVEIRA, j. 21/08/2017) 

Agravo de Instrumento n. 2086011-08.2017.8.26.0000 - 

Pessoa jurídica - Desconsideração da personalidade - 
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Cumprimento de sentença  Decisão do juízo de primeiro grau 

carente de fundamentação  Decretação da nulidade contrária à 

razoável duração do processo e que não traz prejuízo aos 

recorridos - Indícios de confusão patrimonial e de grupo 

econômico de pessoas jurídicas - Identidade de sócios pessoas 

naturais, também ocupantes do polo passivo na fase de 

cumprimento de sentença, e de interesses em comum das 

sociedades no mesmo endereço - Coligação de pessoas jurídicas no 

sentido amplo - Incidente a ser instaurado e pessoas jurídicas a 

serem citadas (art. 135 do novo CPC) - Recurso provido, para 

esse fim.  (12ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

CERQUEIRA LEITE, j. 29/08/2017)

Agravo de Instrumento n. 2102381-62.2017.8.26.0000 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA  RECURSO DE EMPRESA TERCEIRA AOS 

AUTOS, INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DIANTE DE 

DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA PELOS 

EXEQUENTES  EXEGESE DO ART. 133 E SEGUINTES 

DO NCPC  Imprescindível é a instauração de incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, a permitir o 

indispensável e regular contraditório do sócio ou pessoa jurídica 

indicada pela parte litigante que formulou o pedido de 

instauração  RECURSO PROVIDO com liberação de penhora 

no rosto dos autos. (10ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

RONNIE HERBERT BARROS SOARES, j. 22/08/2017)

No caso, o pedido de inclusão das empresas pertencentes 

ao mesmo grupo econômico no polo passivo da ação foi requerido em fase de 

cumprimento de sentença e o seu deferimento ocorreu sem a instauração 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2134686-02.2017.8.26.0000 -Voto nº 18.474 5

prévia do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

À luz do novo Código de Processo Civil, a inclusão das 

empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no polo passivo da ação, 

sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF.

Por estas razões, a decisão agravada deve ser reformada 

para determinar a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de 

Processo Civil. 

Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso, nos 

termos acima consignados.

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Relator
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