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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2237193-41.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BELARINA 
ALIMENTOS S.A., é agravado HQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22ª 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 MATHEUS FONTES 
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E SÉRGIO RUI.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

Hélio Nogueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento (digital)

Processo nº 2237193-41.2017.8.26.0000

Comarca: 21ª Vara Cível  Foro Central  São Paulo 

Agravante: Belarina Alimentos S.A.

Agravada: HQ Mercantil de Alimentos Ltda. (não citada)

Interessadas: HQZ Comércio de Alimentos Ltda., Luiz Tonin 

Atacadista e Supermercados S.A., MHLZ Participações Ltda., Zanchin 

Q Daisuke Ltda. e Setah Participações S/A

Voto nº 11.707

Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. 

Decisão que, confirmando pronunciamento anterior, indeferiu 

o pedido de instauração de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica. Inconformismo. Acolhimento. 

Presença dos requisitos autorizadores da instauração do 

incidente desconsideração, previstos no artigo 50 do Código 

Civil. Efetivo grupo econômico, inclusive, com atividades 

exploradas no mesmo segmento, que se pontifica por contar no 

controle societário os mesmos sócios, com endereços sociais 

ligados. Decisão reformada. Recurso provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto 

por Belarina Alimentos S.A. contra a Agravada HQ Mercantil de 

Alimentos Ltda., extraído dos autos de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, em face de decisão que, confirmando pronunciamento 

anterior, indeferiu o pedido de instauração de incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. 
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O douto juízo 'a quo' entende que a mera 

alegação de formação de grupo econômico não é suficiente para a 

instauração do referido incidente. Além disso, não houve 

comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

A Agravante, inconformada, aduz que o 

simples pedido é suficiente para a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. 

Alega que há demonstração de existência dos 

elementos contidos no artigo 50 do Código Civil.  

Sustenta a ocorrência de confusão patrimonial 

e a existência de formação de grupo econômico. 

Requer a concessão de efeito ativo, 

suspendendo-se os efeitos da decisão de encaminhamento dos autos 

principais ao Foro Regional de São Miguel Paulista. 

No mérito, pugna pelo provimento do presente 

recurso, reformando-se a decisão agravada.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo (fls. 

50/55). 

Ausente contraminuta (fl. 59). 

É o relatório.

Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie o 

recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, IV, do 

Código de Processo Civil, porque este recurso versa sobre 

desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto ao mérito, conforme especificado na 
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decisão de admissibilidade deste recurso, segundo o disposto no 

artigo 779, I, do CPC/2015  na mesma norma do artigo 568, I, do 

CPC/1973-, é sujeito passivo da execução o devedor “reconhecido 

como tal no título executivo”.

Assim sendo, em princípio, o título identifica as 

partes na ação executória, localizando os figurantes da relação 

jurídica material, de modo que a execução tem, em princípio, lugar 

somente contra as pessoas designadas no título. 

Neste sentido a doutrina de Araken de Assis na 

8ª edição da obra “Manual do Processo de Execução”, da editora 

“Revista dos Tribunais”, pág. 148: “17.I  Identificação das Partes”.

A ressalva do autor nomeado, feita com a 

prudência de afirmar “em princípio”, leva-o a citar o festejado 

processualista Cândido Rangel Dinamarco (“Execução Civil, n. 284. P. 

432-432”), com o seguinte excerto de referência:

“A coincidência das posições subjetivas, entre 

o título e o processo executivo, se revelam virtuais. Com efeito, 

existem outras pessoas que se sujeitam à eficácia do título, haja vista 

a transmissão do crédito, causa mortis ou por negócio inter vivos, ou 

por força de lei, a exemplo do sócio (artigo 592,II). Mesmo nesta 

hipótese, o título representa o ponto de partida e a prova inicial da 

sujeição”.

E acrescento, a essa sujeição à execução, já 

agora na vigência do CPC/2015, os incisos II e VII, do artigo 790, “do 

sócio, nos termos da lei” e “do responsável, nos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica”, respectivamente.

Feito o registro, então aqui, por início, a ação 
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de execução deveria estar direcionada de forma primordial, conforme 

quadro retratado na duplicata em execução, à executada HQ 

Mercantil de Alimentos Ltda. 

Com o inadimplemento, de plano, porém, vale-

se a exequente, ora agravante, da regra do “caput” do artigo 134 (“O 

incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na 

execução fundada em título extrajudicial”).

§2º. “Dispensa-se a instauração do incidente se 

a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição 

inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. 

À evidência, que esta definição normativa não 

encerra uma verdade absoluta das hipóteses autorizadoras e de 

consagração da desconsideração da personalidade jurídica em 

relação às demais empresas arroladas.

Citadas à ação, serão detentoras de direito de 

combater a decisão.

Enfim, terão espaço para rebater suas 

inserções na execução, demonstrando que não transgrediram os 

artigos 50 e 187 do Código Civil.

Neste sentido, a leitura extraída da boa 

doutrina, que passo a colacionar.

Segundo Cassio Scarpinella Bueno (“Manual 

de Direito Processual Civil”, Novo CPC, Volume Único, Editora 

Saraiva, pág. 158), embora esse terceiro ou terceiros sejam 

chamados pela citação ao processo, “O que o CPC de 2015 exige, 

destarte, é que as razões de direito material que justificam a 
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responsabilização do sócio da pessoa jurídica (e vice-versa, no caso 

da “desconsideração inversa”) sejam apuradas (e decididas) em 

amplo e prévio contraditório. Típico caso de transporte escorreito das 

realidades materiais para dentro do processo”.

José Miguel Garcia Medina (“Novo Código de 

Processo Civil Comentado, 5ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 

246), em comentário ao § 2º do artigo 134 do CPC, também não 

discrepa desse entendimento:

“À luz do CPC/1973, fica claro que se trata de 

questão a ser resolvida incidentalmente, ainda que se admita que o 

pedido de desconsideração seja veiculado com a petição inicial”.

“Segundo pensamos, a despeito de tramitar 

incidentalmente, a questão será resolvida como principal, de mérito, e 

não incidental, incidindo, no caso, o disposto no art. 503, “caput”, do 

CPC/2015, podendo ser atacada de ação rescisória, consoante se 

expõe infra”. 

Assim disposto, anotado o respeito ao 

entendimento do juízo “a quo”, considerando os vários elementos de 

convicção trazidos pela exequente em instrução, processos paralelos, 

como mesmo demonstrando uma simbiose entre as atividades das 

várias empresas relacionadas na execução, efetivo grupo econômico, 

inclusive, com atividades exploradas no mesmo segmento, que se 

pontifica por contar no controle societário os mesmos sócios, com 

endereços sociais relacionados, anotado o livre convencimento, os 

dados produzidos exigem a aceitação dos argumentos para, como 

dito acima, com esse véu levantado, exigir das empresas indicadas a 

prova do distanciamento patrimonial, sem elos espúrios com a 
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devedora principal, sem cumplicidade em eventuais desvios 

gerenciais para locupletamento e benefício à desconsideração 

inversa.

Ante o exposto, por meu voto, dá-se 

provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

Hélio Nogueira

Relator


		2018-01-10T15:57:08+0000
	Not specified




