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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2111019-84.2017.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes GIASSETTI 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e HS EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados ADELIA FERRARI DE SOUZA, RAQUEL 
FERRARI DE SOUZA, ROSANA FERRARI DE SOUZA e ROGENE FERRARI DE 
SOUZA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

Egidio Giacoia
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2111019-84.2017.8.26.0000

AGRAVANTES: GIASSETTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
E HS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
AGRAVADOS: ADELIA FERRARI DE SOUZA, RAQUEL FERRARI 
DE SOUZA, ROSANA FERRARI DE SOUZA E ROGENE FERRARI 
DE SOUZA

COMARCA: JUNDIAÍ

VOTO Nº 30891

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de imóvel 
– Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de 
sentença - Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de 
crédito de empresa do mesmo grupo econômico da executada - 
Desconsideração da executada em outras ações nas quais 
figurava como executada – Existência de diversos pedidos na 
Comarca - Indícios suficientes para a instauração de incidente 
previsto nos arts. 133 e ss do CPC – Tutela antecipada para 
manter a penhora no rosto dos autos como indicado – 
Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada – Recurso 
parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão 

digitalizada a fls. 69 (fls. 419 dos autos principais) que, nos autos da ação de 

rescisão contratual com ressarcimento de danos, em fase de cumprimento de 

sentença, proposta por Adelia Ferrari de Souza e outras em face de Giassetti 

Engenharia e Construção Ltda., deferiu a penhora no rosto dos autos, conforme 

requerimento de fls. 403, determinando a expedição do necessário com a máxima 

urgência.

Insurge-se contra a decisão a HS Empreendimentos e Participações 

Ltda., aduzindo, em síntese, que houve a desconsideração da personalidade 

jurídica da executada Giassetti, com a penhora no rosto dos autos do processo 

n.º 0042004-86.2009.8.26.0309, de valor do qual é a credora. Afirma que não lhe 

foi permitido contraditório, nem foi instaurado o incidente de desconsideração 

(CPC, art. 133 e seguintes). Alega ausência de fundamentação válida a justificar 
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a sua inclusão no polo passivo da ação. Defende inexistir confusão patrimonial ou 

abuso da personalidade jurídica.

Ante o exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, 

ao final, pugna pelo seu provimento para que seja afastada a desconsideração, 

liberando-se o valor da penhora. 

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 119/120). 

Contraminuta a fls. 124/127. 

É o relatório. 

Dá-se provimento parcial ao recurso. 

Cuida-se de ação de rescisão de compromisso de venda e compra de 

imóvel, em fase de cumprimento de sentença. 

Foi requerida e deferida a penhora no rosto dos autos de crédito a ser 

recebido pela agravante, empresa integrante do mesmo grupo econômica da ré-

executada, decisão ora recorrida. 

Com efeito, a Lei nº 13.105/2015  Código de Processo Civil de 2015, 

trouxe inovação legislativa ao determinar em seus artigos 133 a 137 a 

necessidade de instauração de incidente para a análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. 

Entretanto, dos documentos que instruem o presente recurso infere-

se que não foi instaurado referido incidente. 

Outrossim, realizada pesquisa na jurisprudência deste E. Tribunal, 

verifica-se que em processos nos quais a agravada figura como executada foi 

deferida a desconsideração da personalidade jurídica, aliás na Comarca de 

Jundiaí, há diversos pedidos contra o “Grupo Giassetti”, sendo notório o fato de 

que os membros da família Giassetti utilizam-se da personalidade jurídica como 

blindagem patrimonial em detrimento dos credores (fls. 96/98). 

Portanto, entendo que há indícios suficientes para a referida 
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desconsideração nos termos do art. 134, § 4º do CPC, devendo a r. decisão 

recorrida ser reformada para determinar a instauração do incidente. 

E, diante da evidência caracterizada, concedo em antecipação da 

tutela a penhora no rosto dos autos, nos exatos termos em que pleiteada e 

deferida nos autos principais.  

Como já se decidiu em casos parelhos envolvendo o “Grupo 

Giassetti”:

“Execução de título extrajudicial  Decisão que determinou a penhora no 

rosto dos autos de crédito dos requerentes  Notoriedade na comarca do 

fato de que grupo familiar tem se utilizado da personalidade jurídica de suas 

empresas para fraudar credores enseja a imediata desconsideração da 

personalidade jurídica  Admissão do processamento do incidente, sem, 

contudo, invalidar os atos praticados pelo juízo, tudo como forma de garantir 

à parte que possa discutir com a mais ampla defesa sua inclusão nos autos 

 Penhora no rosto dos autos que visa a acautelar eventual manobra 

espúria - Precedentes  Litigância de má-fé  Inocorrência - Decisão 

mantida - Recurso desprovido. (AI nº 2111037-08.2017.8.26.0000  8ª Câm. 

Dir. Privado  Rel. Des. Theodureto Camargo  j. 20.10.2017)”

*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS 

AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FATO 

NOTÓRIO. FAMÍLIA OU GRUPO GIASSETTI. 1. Fato notório é aquele de 

conhecimento comum em determinado local e momento. Na Comarca de 

Jundiaí, é de conhecimento geral que o Grupo Giassetti tem se utilizado da 

personalidade jurídica de suas empresas para fraudar credores. 2. Tendo 

em vista o fato notório, não se faz necessária abertura de incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, cujo desiderato é a prova desse 

fato. Apenas para que a parte possa discutir com a mais ampla defesa sua 

inclusão nos autos, admite-se processamento do incidente, sem, contudo, 
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invalidar os atos praticados pelo juízo. 3. O juízo agiu para evitar frustração 

da execução, devendo suas determinações ser mantidas, para evitar dano 

irreparável ou de difícil reparação ao credor, mormente diante do histórico 

de fraudes informado. 4. Com isso, cabe manter penhora no rosto dos 

autos, determinada para acautelar eventual manobra espúria. 5. Recurso 

não provido, com observação. (AI nº 2093167-47.2017.8.26.0000  14ª 

Câm. Dir. Priv.  Rel. Des. Melo Colombi  j. 26.06.2017).     

Assim, o recurso comporta parcial provimento para determinar a 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porém 

mantendo a penhora no rosto dos autos em antecipação da tutela. 

Por tais razões, pelo meu voto, dou provimento parcial ao 

recurso para os fins acima.

EGIDIO GIACOIA
Relator
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