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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2208359-28.2017.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ADELIA 
FERRARI DE SOUZA, é agravado PALLMANN DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte 
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o 
voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES 
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E SÉRGIO RUI.

São Paulo, 8 de janeiro de 2018.

Matheus Fontes
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2208359-28.2017.8.26.0000

COMARCA DE JUNDIAÍ

AGRAVANTE: ADELIA FERRARI DE SOUZA

AGRAVADO:  PALLMANN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

INTERDO.:  D LENE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 

VOTO Nº 42.368

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  PEDIDO DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  
INDEFERIMENTO ANTERIOR POR ACÓRDÃO PASSADO 
EM JULGADO  INVOCAÇÃO DO FATO DOS SÓCIOS 
SEREM SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS NA 
EXPLORAÇÃO DO MESMO RAMO DE ATIVIDADE  FATO 
QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE INFERIR FINALIDADE DE 
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA OCULTAR OU 
DESVIAR BENS DA EXECUTADA  DECISÃO 
REFORMADA, PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS 
QUESTÕES  RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA 

É agravo de instrumento em execução de título 
extrajudicial, de decisão que rejeitou impugnação à penhora 
de seguro de vida, permitindo retenção de 30% do valor a ser 
recebido. 

Sustenta a agravante o não preenchimento dos 
requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, 
além de prescrição intercorrente e impenhorabilidade do 
seguro de vida, nos termos do art. 833, VI, do CPC. Pede 
reforma.

Processou-se o recurso sem liminar, não tendo 
sido contraminutado.

É o Relatório.

A penhora no rosto dos autos é decorrência de 
anterior desconsideração da personalidade jurídica da empresa 
executada, de que só então, pela penhora contra a qual se 
volta, tomou ciência a agravante, tempestiva assim a 
insurgência contra sua inclusão no polo passivo.

E com razão. Por decisão confirmada em 2º 
grau, que passou em julgado, foi mantido o indeferimento do 
pedido de desconsideração da personalidade jurídica(fls. 
243/240, Ag nº 7.398.984-3).
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Ficou bem claro na ocasião estar consolidado 
em tribunal superior entendimento de que “a desconsideração 
da personalidade jurídica da empresa está na dependência de 
prova inequívoca da utilização de expedientes escusos, como 
abuso de direito, encerramento irregular das atividades, 
desvio de finalidade, confusão patrimonial, prática de 
ilícito e redução ao estado de insolvência, por ocultação 
premeditada e gradativo esvaziamento do patrimônio, em ordem 
a frustrar a execução em detrimento do credor. Nesse contexto 
poderá o magistrado, incidentalmente no processo de execução, 
determinar que a expropriação recaia sobre bens particulares 
dos sócios e administradores da pessoa jurídica, e terceiros 
a ela ligados pela prática de ato fraudulento e abusivo, a 
fim de assegurar a eficácia do processo de execução (REsp 
767.021/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJ 12.09.05; REsp 
347.524/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 19.05.03; AgRg no 
REsp 422.583/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 09.09.02; REsp 
437.086/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 
10.03.03; AgRg no Ag 656.172/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, DJ 14.11.05; REsp 332.763/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
DJ 24.06.02; REsp 211.619/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 
23.04.01; REsp 158.051/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 
12.04.99; REsp 86.502/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 
26.08.96; RMS 16.274/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 
02.08.04; RMS 15.166/BA, Rel. Min. Castro Meira, DJ 08.09.03; 
REsp 476.713/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 01.03.04; 
REsp 228.357/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; RMS 
16.105/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.09.03; REsp 
63.652/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 21.08.00; AgRg nos 
EREsp 86.502/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 
2a. Seção, DJ 30.06.97; REsp 63.652/SP, Rel. Min. Barros 
Monteiro, DJ 21.08.00)”.

Depois disso, insatisfeito porque o oficial de 
justiça constatou bens insuficientes para satisfação de seu 
crédito, o exequente tornou a pedir a desconsideração por 
constatar que os sócios da executada são também sócios em 
outras duas pessoas jurídicas que exploram o mesmo ramo de 
atividade, o que o autorizou a concluir pela formação de 
conglomerado(grupo)econômico, motivo a seu ver suficiente 
para alcançar os bens do sócios, ante a falta de bens, no que 
foi atendido pelo juiz(fls. 315/324).

É certo, porém, que, a não ser por deduções de 
caráter subjetivo, compor o mesmo grupo econômico  o que 
admito para argumentar -, não evidencia utilização de 
expediente voltado, mediante atos concretos de manipulação, à 
deliberada finalidade de ocultar ou desviar bens da real 
devedora, com finalidade de lhe esvaziar o patrimônio ou 
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misturá-lo ao de outras empresas, o que, aliás, nem mesmo foi 
alegado.

Ressalte-se, inclusive, que também mudança de 
endereço da empresa executada associada à inexistência de 
bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente 
não são motivo suficiente para a desconsideração da sua 
personalidade jurídica” (REsp 970.635/SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, DJe 01.12.09), ou o simples fato de ter encerrado 
suas atividades operacionais e ainda estar inscrita na Junta 
Comercial não é, por si só, indicativo de que tenha havido 
fraude ou má-fé na condução dos seus negócios” (REsp 
876.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.07). No mesmo 
sentido: AgRg no REsp 1.173.067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
DJe 19.06.12; AgRg no AREsp 133.405/RS, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, DJe 26.08.13.

Mais recentemente, no EREsp 1.306.553/SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.12.14, a 2ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, assim 
decidiu: “O encerramento das atividades ou dissolução, ainda 
que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para 
a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do 
Código Civil”.

Não subsiste, nessa medida, a decisão de 
desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada 
pela constatação do oficial de justiça, de insuficiência de 
bens, e calcada em indícios de se tratar de mesmo grupo 
econômico, sem fato concreto que permita inequivocamente ver 
nisso utilização de expediente destinado a esvaziar a 
execução, ficando excluídos os sócios do polo passivo.

Fica prejudicado o exame das demais questões 
suscitadas, cujo mérito não será conhecido, providenciando-se 
o levantamento da penhora.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso na 
parte conhecida.

MATHEUS FONTES
Relator


		2018-01-08T16:48:14+0000
	Not specified




