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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2212883-68.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SPE – 
CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, é agravado PR DA COSTA JUNIOR PERFURAÇÃO EM CONCRETO 
ME.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS 
ALBERTO LOPES.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

CARMEN LÚCIA DA SILVA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2212883-68.2017.8.26.0000

Agravante: Spe – Conviva Brisas de Ferraz Empreendimentos Imobiliários 
Ltda 
Agravado: Pr da Costa Junior Perfuração Em Concreto Me 
Interessado: Conviva Empreendimentos Imobiliarios Ltda
COMARCA: Campinas

VOTO N° 4.597

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Decisão que homologou a desistência da 

inclusão de empresas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico da executada no incidente de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. Agravante alega com 

veemência a inexistência de grupo econômico. Decisão 

agravada que não lhe traz prejuízos. Comportamento 

contraditório. Multa por litigância de má-fé cabível. Art. 

80, inciso VII, do CPC. A recorrente busca o retardamento 

do pagamento da dívida, por espírito procrastinatório. 

Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por 

SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão (cópia a fls. 21/22), que, em 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, homologou  

pedido de desistência em relação às demais pessoas jurídicas integrantes 

do grupo econômico da executada ante a ausência de qualquer prejuízo 

uma vez que não vouve qualquer impugnação no incidente.

Assevera a agravante que a decisão impugnada é 
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ultra petita por homologar a desistência de empresas que não foram 

listadas pela agravada, entre elas a empresa SP CONVIVA ITAPEVI. 

Esclarece que a ausência de ativos financeiros nas contas das empresas 

que supostamente pertencem ao mesmo grupo econômico não é 

fundamento para o pedido de desistência. Além disso, sustenta que não 

foi observado o devido processo legal, uma vez que foi homologada a 

desistência em relação a empresas que haviam sido citadas, ignorando a 

existência da formação da relação processual. Alega, ainda, que a 

decisão é nula por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 

489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por fim, requer a 

concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. 

Recurso tempestivo e preparado (fls. 20).

Contraminuta a fls. 764/765, oportunidade em que a 

agravada pleiteia a aplicação da sanção prevista no artigo 81 do Código 

de Processo Civil, sob o argumento de que o presente recurso objetiva, 

apenas, procrastinar o fim do processo. No mérito, defende a 

manutenção da decisão impugnada.

Por determinação da Presidência da Seção de 

Direito Privado desta E. Corte de Justiça, esta Relatora foi designada 

para auxiliar a 18ª Câmara de Direito Privado, a partir de 23/01/2017, 

bem como para responder pelo acervo do Exmo. Des. EDSON LUIZ 

DE QUEIROZ, removido para a 9ª Câmara de Direito Privado, a partir 

do dia 20/04/2017, conforme publicações nos DJEs de 24/01/2017 (pág. 

7, Caderno Administrativo) e 20/04/2017 (pág. 34, Caderno 

Administrativo), respectivamente.
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É o relatório. 

Afasto a preliminar de que a decisão agravada é 

ultra petita. O juiz de primeiro grau homologou a desistência nos exatos 

termos do pedido da exequente (fls. 681/682). 

Outrossim, rejeito a preliminar de ofensa ao 

contraditório. A existência de relação processual não impede a 

homologação do pedido de desistência. Conforme constou da decisão 

impugnada, as empresas citadas não ofereceram impugnação ao pedido 

de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não havendo 

qualquer prejuízo em razão da homologação.

Quanto ao mais, o recurso preenche os requisitos 

previstos nos artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e 

III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os 

fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu 

conhecimento.

A empresa agravante se insurge contra a decisão 

que homologou a desistência da inclusão das empresas pertencentes ao 

mesmo Grupo Econômico da executada no incidente de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica (cópia a fls. 21/22).

Ora, a empresa agravante interpôs o agravo de 

instrumento nº 2177286-38.2017.8.26.0000 insurgindo-se contra a 

decisão que determinou a instauração do incidente, sob o argumento de 

que não há grupo econômico. Tal alegação é repetida com veemência a 

fls. 16 do presente recurso.
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Se não existe o grupo econômico, tal como 

afirmado pela agravante, a homologação da desistência da inclusão de 

tais empresas no incidente não lhe traz prejuízo algum.

Se assim o é, não deveria a agravante ter se 

insurgido contra a decisão que homologou a desistência da inclusão das 

empresas no incidente.

Trata-se de comportamento contraditório, o que é 

vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que uma vez que “a 

incoerência já não é mais vista como expressão invulnerável de uma 

liberdade individual ilimitada” (SCHREIBER, Anderson. A proibição de 

comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium, 

2ª ed. rev. e atual, Rio de Janeiro, Renovar, 2007. p. 64).

Ressalta-se, pois, que o comportamento incoerente 

não é um ato ilícito de per si, mas se torna combatível porque fere a 

confiança legítima e a boa-fé objetiva.

Com o objetivo de combater abusos, o artigo 80 do 

Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 
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processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou 

ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório.

A agravante pretende, na realidade, adiar o 

pagamento do valor devido a todo custo. O presente recurso é 

manifestamente protelatório, pois a recorrente busca o retardamento do 

pagamento da dívida, por espírito procrastinatório. Em outras palavras, 

a agravante não tem interesse em colocar um fim à lide, razão pela qual 

interpõe recursos com alegações genéricas e contraditórias.

Desse modo, arcará a agravante com a multa por 

litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de 

Processo Civil correspondente a 5% do valor atualizado da execução 

(artigo 81 do Código de Processo Civil).

Portanto, a decisão agravada não comporta 

qualquer alteração.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO 

RECURSO.

CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
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