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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2141409-37.2017.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante VIAÇÃO 
PIRACICABANA LTDA, são agravados JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e RAILDA 
SOUZA MATOS DA SILVA.

ACORDAM, em 25ª 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 do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO 
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017

AZUMA NISHI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2141409-37.2017.8.26.0000

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ

MAGISTRADA: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK

AGRAVANTE: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.

AGRAVADOS: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e RAILDA SOUZA MATOS DA 

SILVA

INTERESSADA: COLUMBUS  TRANSPORTES LTDA.

Voto nº 6.387

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. 

Procedência. Fase de cumprimento da sentença. Desconsideração 

da personalidade jurídica. Medida deferida para extensão da 

responsabilidade para outra empresa do mesmo grupo econômico. 

Fraude consistente no esvaziamento do patrimônio da devedora 

por meio de cisão e transferência da atividade para outras 

empresas do mesmo grupo. Decisão mantida. Presença dos 

requisitos exigidos pelo art. 50 do CC. Possibilidade de extensão 

da responsabilidade para outra empresa do grupo. Precedentes. 

Confusão patrimonial e fraude aferíveis a partir do contexto de 

modificações societárias demonstradas nos autos, cujos 

desdobramentos resultaram no esvaziamento do patrimônio da 

devedora, frustrando o adimplemento da condenação. RECURSO 

DESPROVIDO. 

Vistos.

1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto 

contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença condenatória 

proferida nos autos da ação movida por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e RAILDA 

SOUZA MATOS DA SILVA em face de COLUMBUS  TRANSPORTES LTDA., 

desconsiderou a personalidade jurídica da empresa ré, para incluir no polo 

passivo a empresa agravante (VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.).

2.Inconformada, aduz a recorrente que não 

estão presentes na espécie os requisitos exigidos pelo art. 50 do CC para a 
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desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante assevera ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da fase de cumprimento da sentença, visto que seu 

quadro societário é completamente distinto do quadro societário da devedora. 

Além disso, aduz que não é e nem foi sócia da empresa devedora.

Afirma que sua inclusão no polo passivo está 

baseada em mera ilação e que o fato de sua origem decorrer da cisão da 

empresa Vialeste não implica fraude, máxime porque as alterações societárias 

são anteriores ao ajuizamento da ação. Segundo a recorrente, essa 

anterioridade revela a fragilidade da fundamentação da decisão que lhe 

atribuiu responsabilidade pelo pagamento da presente dívida (mais de cinco 

milhões de reais).

Articula que a desconsideração da 

personalidade jurídica visa vincular os bens dos sócios da sociedade cuja 

personalidade foi desconsiderada, mas, como na espécie, a agravante não 

compõe o quadro societário da devedora, restaria logicamente inadmissível a 

sua inclusão no polo passivo. 

Obtempera ainda ser inviável a utilização de um 

precedente proferido na Justiça do Trabalho para lastrear a desconsideração 

da personalidade de empresa no âmbito da Justiça Comum, visto que a 

formação de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica 

são matérias que no âmbito da Justiça do Trabalho são enfrentadas de forma 

bastante diferente quando comparada com a Justiça Estadual. Além disso, o art. 

2º da CLT ressalva que a responsabilidade das empresas coligadas se restringe 

aos credores trabalhistas, do que não se cogita na espécie. 

Diz ainda a recorrente que os credores não 

lograram êxito em provar o desvio de finalidade ou mesmo confusão patrimonial. 

Tanto é assim que a agravante está sediada na cidade de Piracicaba e nunca 

prestou serviços no local do acidente. 

No mais, argumenta que os credores sequer 

exauriram as tentativas de localização de bens da devedora original ou de seus 

sócios. 

3.Foi deferido o efeito suspensivo e a parte 

contrária apresentou resposta (fls. 199/222).
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É o relatório.

4.Trata-se na instância de origem de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA fundada em acidente de trânsito ocorrido em 4/6/96. Consta da 

petição inicial que o cujus conduzia a motocicleta H/Honda XLX 250R quando, 

na altura de um cruzamento existente na Estrada de Itaquera, o ônibus de placa 

BWG 0267 de propriedade da ré e conduzido por preposto seu, interceptou lhe a 

trajetória, causando-lhe ferimentos fatais. 

A ação foi ajuizada em 13/10/1997 e 

sentenciada em 30/8/2004, sendo julgados procedentes os pedidos para 

condenar a ré ao pagamento de (i) pensão alimentícia mensal, desde a data 

do evento e até quando o finado completasse 65 anos de idade, na base de 

17,02 salários-mínimos e (ii) importância equivalente a 200 salários-mínimos a título 

de composição do dano moral emergente. Ficou ainda consignado que a ré 

deveria constituir capital a fim de garantir o adimplemento das prestações 

vincendas. 

Para dar início à fase de cumprimento do 

julgado segundo a nova sistemática executiva introduzida pela Lei 11.232/2005, 

a devedora foi intimada na pessoa de seu advogado para satisfazer o débito 

em 15 dias, nos moldes do art. 475-J, do CPC/73. No entanto, a dívida não foi 

voluntariamente satisfeita e nem foram encontrados bens para garantir a 

execução. Tampouco houve qualquer impugnação. 

Diante disso, foi deferida a desconsideração da 

personalidade jurídica da devedora, a fim de vincular o patrimônio dos sócios 

(LUIZ GONZAGA DE SOUZA e JUDITH FERNANDES SOARES SOUZA) ao cumprimento 

do julgado (cf. fls. 65  decisão proferida em 10/3/2010). 

Foi ainda deferida a expedição de ofícios à 

Receita Federal e ao DETRAN, a fim de que informassem a existência de bens em 

nome da devedora, bem como a penhora on line de ativos financeiros dos 

sócios da requerida. Novamente nenhum ativo foi localizado e o processo 

acabou sendo arquivado.  

Em setembro de 2014, o feito foi desarquivado e 

os credores postularam a penhora de bens nos endereços da empresa 

devedora e também no de seus sócios (LUIZ GONZAGA DE SOUZA e JUDITH 

FERNANDES SOARES SOUZA). O juízo, todavia, deferiu apenas a expedição de 

carta precatória para penhora dos bens da empresa, diligência essa que se 

revelou infrutífera, visto que, consoante certidão do oficial de justiça a fls. 83, no 
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endereço indicado não foram encontrados bens penhoráveis, na verdade, 

consta da certidão que o imóvel estava fechado e desabitado e, consoante 

informações dos vizinhos, tanto a empresa quanto os seus representantes legais 

eram desconhecidos no local. 

Finalmente, então, requereram os exequentes a 

desconsideração da personalidade jurídica com base na alegação de 

formação de grupo empresarial. O juízo deferiu a instauração do incidente de 

desconsideração e ao final reconheceu como fraudulentas as operações 

societárias indicadas pelos credores, o que ensejou a inclusão da agravante no 

polo passivo da execução.

Alegaram os credores que a inexistência de 

ativos  não decorreria de crise financeira ou falência da requerida, mas sim de 

atividade fraudulenta perpetrada pelo grupo econômico gestor das empresas. 

Consta do requerimento que a ré Columbus teria 

encerrado suas atividades de maneira irregular com o real intento de frustrar não 

só essa, mas todas as suas obrigações sociais. A fraude teria se iniciado a partir 

da cisão parcial da ré, que ensejou na criação da empresa VIALESTE 

TRANSPORTES URBANOS LTDA. mediante transferência de patrimônio. A despeito 

da cisão, as empresas funcionavam no mesmo endereço. Os sócios iniciais da 

VIA LESTE eram os mesmos da COLUMBUS, no entanto, eles se retiraram em 

7/8/97 para admissão de CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, RICARDO 

CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO, HENRIQUE CONSTANTINO e 

AUREA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, esta última também controlada pelo 

grupo Constantino. 

Acusam os autores que cisões e modificações 

societárias mediante total cessão de cotas societárias é prática rotineira de um 

grande grupo de empresas vinculadas à Família Constantino, o que se faria a fim 

de frustrar o pagamento de dívidas. 

5. Pois bem, cediço é que a pessoa jurídica 

não se confunde com os seus sócios. Ela adquire personalidade jurídica própria a 

partir do registro de seus atos constitutivos no órgão competente, sendo titular de 

direitos, obrigações e patrimônio distintos de seus sócios.

RUBENS REQUIÃO ao discorrer sobre os efeitos 

jurídicos da aquisição, pela empresa, de personalidade jurídica afirma que: 

“Tendo a sociedade, como pessoa jurídica, individualidade própria, os sócios 

que a constituírem com ela não se confundem (...) A sociedade com 
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personalidade adquire ampla autonomia patrimonial. O patrimônio é seu, e esse 

patrimônio, seja qual for o tipo da sociedade, responde ilimitadamente pelo seu 

passivo.”1

Isso não quer dizer, no entanto, que em relação 

a certas obrigações e verificadas certas circunstâncias, não se possa afetar bens 

dos sócios para adimplemento de obrigações da empresa.

6. Com efeito, nos casos em que a 

personalidade jurídica é utilizada como meio para praticar atos fraudulentos 

visando inadimplir obrigações assumidas pela empresa, autoriza-se a 

desconsideração da personalidade jurídica, de modo a permitir a prática de 

atos constritivos contra o patrimônio dos sócios.

Trata-se da chamada disregard doctrine, 

positivada no artigo 50 do Código Civil2, o qual estabelece critérios objetivos 

para aplicação da mencionada teoria. 

Ao comentar o referido dispositivo de Lei, JOSÈ 

MIGUEL GARCIA MEDINA e FÁBIO CALDAS DE ARAÚJO3 aduzem que “ O art. 50 

representa um nítido avanço na sistematização e consagração de soluções 

reconhecidas pela jurisprudência, especialmente quanto à desconsideração da 

personalidade jurídica (Nichtbeachtung der juristischen personen), cuja atenção 

se volta especialmente para o regime das sociedades. Apesar da complexidade 

do tema proposto pelo art. 50, a finalidade da desconsideração é simples, como 

informa Menezes Cordeiro: “O levantamento destina-se, precisamente, a evitar 

que, a coberto da personalidade colectiva, os agentes possam, contra o 

sistema, contornar situações de responsabilidade que lhes seriam imputáveis”.

De acordo com o doutrinador CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES, existiriam duas teorias acerca da desconsideração da 

personalidade jurídica, in verbis: “(...) A doutrina e a jurisprudência reconhecem 

a existência, no direito brasileiro, de duas teorias da desconsideração: a) a 

'teoria maior', que prestigia a contribuição doutrinária e em que a comprovação 

1 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º vol. 23ª Ed., pag. 353. São Paulo: Saraiva, 1998.
2 “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou 
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica.” A I Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal aprovou o enunciado nº 51, com os seguintes dizeres: “Art. 50: a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica disregard doctrine fica positivada no novo Código 
Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o 
tema”.
3 In CÓDIGO CIVIL COMENTADO, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 101. 
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da fraude e do abuso por parte dos sócios constitui requisito para que o juiz 

possa ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas; e b) a 'teoria 

menor', que considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a 

desconsideração. Esta última não se preocupa em verificar se houve ou não 

utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve ou 

não abuso da personalidade. Se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio 

é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. A teoria 

'maior', por sua vez, divide-se em objetiva e subjetiva. Para a primeira, a 

confusão patrimonial constitui o pressuposto necessário e suficiente da 

desconsideração. Basta, para tanto, a constatação da existência de bens de 

sócio registrados em nome da sociedade, e vice-versa. A teoria subjetiva, 

todavia, não prescinde do elemento anímico, presente nas hipóteses de desvio 

de finalidade e de fraude. É pressuposto inafastável para a desconsideração o 

abuso da personalidade jurídica. Foi adotada, aparentemente, a linha objetivista 

de Fábio Konder Comparato, que não se limita às hipóteses de fraude e abuso, 

de caráter subjetivo e de difícil prova. Segundo a concepção objetiva, o 

pressuposto da desconsideração se encontra, precipuamente, na confusão 

patrimonial. Desse modo, se pelo exame da escrituração contábil ou das contas 

bancárias apurar-se que a sociedade paga dívidas do sócio, ou este recebe 

créditos dela, ou o inverso, ou constatar-se a existência de bens de sócio 

registrados em nome da sociedade, e viceversa, comprovada estará a referida 

confusão”.4

O Código Civil de 2003 adotou a teoria maior. A 

propósito, confira-se este expressivo julgado do C. Superior Tribunal de Justiça 

acerca do tema em questão:

“(...) É cediço que a desconsideração da 

personalidade jurídica tem como finalidade a superação 

episódica da personalidade da pessoa jurídica, em caso de 

fraude, abuso ou simples desvio de função, objetivando a 

satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios 

sócios, que passam a ter responsabilidade pessoal pelos débitos 

contraídos pela empresa. 

O Código Civil prevê, expressamente, a 

possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, em 

seu art. 50, cuja redação dispõe que "em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 

da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 

processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
4 4 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 1: Parte Geral   5ª edição  São Paulo: 

Saraiva, 2010, pág. 251.
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obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica".

Da análise do citado dispositivo legal, a doutrina 

ensina que o legislador civilista adotou a "teoria maior" da 

desconsideração, a qual difere da "teoria menor", porque exige 

não só a insolvência da pessoa jurídica, mas também a prova de 

requisitos legais específicos, ou seja, "exige-se aqui, além da 

prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de 

finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a 

demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da 

desconsideração) (...)”.5

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça 

perfilha do mesmo entendimento, senão vejamos:

“Civil. Ação de cobrança em fase de 

cumprimento de sentença. Indeferimento de pedido visando à 

desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão à 

reforma. Descabimento. Se não comprovados os requisitos do 

artigo 50 do Código Civil (desvio de finalidade e confusão 

patrimonial), descabe a desconsideração da personalidade 

jurídica. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. 

Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”6

Não basta, pois, dificuldade de execução do 

crédito ou mesmo a inexistência de ativos da empresa suficientes à satisfação 

da dívida, vez que a legislação pertinente exige a comprovação da fraude em 

razão da adoção da teoria maior. Da mesma forma, o fato de a empresa não se 

encontrar em funcionamento no endereço cadastrado é insuficiente para 

autorizar a excepcional medida de desconsideração de sua personalidade 

jurídica.

Confira-se entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, encampado também por este E. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. 

5 STJ  Resp 1306477, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje. 30/06/2015.
6 TJSP  AI 2085977-04.2015.8.26.0000, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão 
Neto, j. em 30/06/2015. Nesse sentido: AI 2124804-84.2015.8.26.0000, 32ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em 16.07.2015.
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA 

SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO 

PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 

ACOLHIMENTO.

1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que 

permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a 

limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado 

para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, 

em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao 

direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se 

autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para 

atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se 

prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de 

exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 

50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, 

em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins 

fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade 

institucional ou a confusão patrimonial.

2. 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. 3. Embargos de divergência acolhidos.”7

“Cumprimento de sentença. Desconsideração da 

personalidade jurídica. Alegação de ausência de bens penhoráveis 

da executada e indícios de dissolução irregular. Indeferimento. 

Ausência de prova de abuso ou fraude. Decisão mantida. Recurso 

improvido.

A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica 

pressupõe abuso ou fraude e só se reconhece sua ocorrência 

quanto vistosos os elementos. Estes, porém, não se encontram nos 

autos, limitando o agravante a alegar ausência de bens penhoráveis 

e indícios de dissolução irregular, sem, contudo, exibir, elementos 

outros que pudessem levar à convicção inversa daquela da MM. 

7 STJ - EREsp 1306553/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe. 12.12.2014. Nesse 
sentido: AgResp 1500103, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.04.2015; 
Resp 1395288, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.06.2014; AgAResp 550419, 4ª 
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.05.2015.
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Juíza de Direito.”8

Admite-se, ainda, a denominada 

desconsideração inversa, por meio da qual a personalidade jurídica do sócio é 

que é desconsiderada, com vistas a atingir bens da empresa, desde que se 

verifique manobra fraudulenta do sócio visando ocultar seus bens pessoais no 

patrimônio da empresa, mediante integralizações fraudulentas. 

Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES9 

assevera que “Caracteriza-se a desconsideração inversa quando é afastado o 

princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a 

sociedade por obrigação do sócio, como, por exemplo, na hipótese de um dos 

cônjuges, ao adquirir bens de maior valor, registrá-los em nome de pessoa 

jurídica sob seu controle, para livrá-los da partilha a ser realizada nos autos da 

separação judicial. Ao se desconsiderar a autonomia patrimonial, será possível 

responsabilizar a pessoa jurídica pelo devido ao ex-cônjuge do sócio”. 

NELSON NERY e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY 

ainda citam o enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil segundo o qual: “É 

cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para 

alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar 

bens pessoais, com prejuízo a terceiros”.10

7. Portanto, verificados os requisitos 

autorizadores, é possível a desconsideração tanto para atingir bens dos sócios 

para satisfazer obrigações contraídas em nome da empresa como também 

para afetar bens da empresa por obrigações assumidas pelo sócio. 

8 TJSP  AI 2119473-24.2015.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi 
Chicuta, j. em 02.07.2015. Nesse sentido: AI 2016070-39.2015.8.26.0000, 25ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. em 14.05.2015; AI 2085977-04.2015.8.26.0000, 27ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. em 30.06.2015; AI 
2078002-28.2015.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. em 
11.06.2015.
9 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 1: Parte Geral   5ª edição  São Paulo: 
Saraiva, 2010, pág. 254.
10 In Código Civil Comentado, 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 379
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8. No caso em comento, foi deferida a 

desconsideração da empresa devedora a fim de estender a responsabilidade 

pela execução à empresa agravante, a qual, segundo consta da decisão 

objurgada, pertence ao mesmo grupo econômico de empresas cujos 

patrimônios se confundem, o que acabou por subsidiar a desconsideração da 

personalidade da agravante nesta execução, por entender o juízo que houve 

abuso de personalidade consistente em diversas sucessões e dissoluções 

empresariais que acarretaram em confusão patrimonial. 

Em princípio, as empresas que integram o mesmo 

grupo econômico mantêm distinção patrimonial e jurídica, visto que o vínculo de 

interesses que as une é eminentemente financeiro. A propósito, o art. 265 da LSA 

dispõe que “A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos 

termos deste capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se 

obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos 

objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns”. Há, 

portanto, tipificação legal do conceito de grupo econômico, cuja existência, 

por si só, não implica responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas 

individualmente pelas sociedades integrantes do grupo, justamente em razão da 

distinção patrimonial. 

9. No entanto, é firme a jurisprudência no 

sentido de se admitir a afetação do patrimônio de sociedades que integram o 

mesmo grupo econômico caso se verifiquem os requisitos do art. 50 do CC, não 

importando o fato de a desconsideração implicar na responsabilização de 

pessoa (física ou jurídica) que não integre formalmente a estrutura societária da 

empresa cuja personalidade foi desconsiderada. Daí porque o argumento 

segundo o qual não seria logicamente possível a inclusão do patrimônio da 

agravante no polo passivo fica rechaçada. A propósito, confira-se este 

precedente do STJ:

“Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão 

patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de 

uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em 

cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada”.11

Na mesma linha, seguem precedentes desta 

Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Decisão que determinou a inclusão da empresa 
11 AgRg no AREsp 441465/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, Dje 
03/08/2015.
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Polly Plast no polo passivo da execução em razão da 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada. ADMISSIBILIDADE: Os elementos dos autos 

demonstram a existência de grupo econômico familiar entre as 

empresas e permitem a desconsideração da personalidade 

jurídica, devido à confusão patrimonial. Decisão mantida.12

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Contrato de 

abertura de crédito e saque único Indeferimento do pleito de 

desconsideração da personalidade jurídica da executada e 

inclusão de outras empresas do mesmo grupo econômico no 

polo passivo da lide Indícios veementes de confusão patrimonial 

Existência de sociedades ativas integrantes do mesmo grupo 

empresarial e familiar a que pertence a executada, com objetos 

sociais afins e, inclusive, com o mesmo endereço Oposição ao 

pagamento do débito e à indicação de bens penhoráveis 

Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos Precedentes 

desta Corte Desconsideração da personalidade jurídica e 

inclusão das demais empresas do grupo no polo passivo da 

execução ordenadas nesta Instância ad quem Recurso 

provido”13

10. À luz dessas considerações de ordem 

doutrinária e jurisprudencial, resta saber, então, se no caso em tela está 

configurado o grupo econômico e se há confusão patrimonial entre as empresas 

ou outro ato fraudulento que justifique a inclusão da agravante no polo passivo.

11. Na espécie, não resta dúvida acerca da 

existência do grupo empresarial. Com efeito, muito embora o grupo não esteja 

formalmente constituído, tem-se que sua existência decorre do fato de existirem 

diversas empresas, com objetos semelhantes e mesma gestão societária 

concentrada na família Constantino, que por meio de participações societárias 

diretas e/ou indiretas, por meio de outras empresas do grupo, exercem o 

controle de diversas empresas, as quais, ao fim e ao cabo, estão vinculadas à 

mencionada família. 

Tal se afirma com base no minucioso “Relatório 

sobre Grupos Econômicos  modalidade transporte” elaborado pela auditoria 

12 37ª Câmara de Direito Privado, AI 2184231-41.2017.8.26.0000, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 
24/10/2017.
13 Agravo de instrumento nº 0145355-27.2012.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara de 
Direito Privado, j. em 18/02/2013.
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da Previdência Social (fls. 223/259). De tal estudo consta que a agravante 

compõe um grupo maior, denominado no mencionado estudo como “Grupo 

Constantino”. De outro prisma, como se verá adiante, a análise da ficha 

cadastral da devedora originária, é possível conferir que ela também integrava 

o referido grupo de empresas, embora seu quadro societário não contasse com 

membros da mencionada família. 

12. Cabe agora conferir se há confusão 

patrimonial entre as empresas do grupo ou fraude em suas operações.

13. À luz desse objetivo, cumpre observar a 

ficha cadastral da devedora original a fls. 171/3. Tem-se que ela foi constituída 

em 14/10/1993 e iniciou atividades em 26/8/1993. Em 31/3/1997, a empresa 

passou por cisão parcial com transferência de seu patrimônio para a empresa 

de NIRE 35214303445 e em 6/9/2001 houve o distrato do contrato social. Como se 

vê da ficha cadastral, após a cisão noticiada, não se verificou qualquer outra 

alteração relevante, a não ser o encerramento da firma.

14. Chama ainda a atenção o fato de a 

cisão ser posterior à constituição do crédito ora em execução e também o fato 

de que após a transferência de capital nenhuma medida de constrição foi 

frutífera, o que revela o esvaziamento patrimonial da empresa, que manteve em 

seu patrimônio apenas a parte negativa de seu patrimônio, desfazendo-se de 

seu ativo e da própria exploração da atividade, a qual foi transferida para a 

empresa de NIRE 35214303445, que, por coincidência pertence à empresa 

VIALESTE, a qual conta com pouquíssimas alterações societárias, consoante ficha 

cadastral a fls. 174/5.

15. Na verdade, referida sociedade 

empresária foi criada em 31/3/1997 a partir da cisão parcial da devedora e em 

24/9/1997 consta registro dando conta da extinção da VIALESTE TRANSPORTES 

URBANOS LTDA. Certo ainda que, inicialmente, os sócios de VIALESTE e 

COLUMBUS eram os mesmos, mas, conforme já narrado, houve ulterior alteração 

do quadro societário da VIALESTE para inclusão de membros da família 

Constantino, ato continuo, seguiu-se a dissolução da sociedade sem menção 

sobre a destinação de seu patrimônio. 

16. Assim, a conclusão é de que tal empresa 

foi criada com o único intento de servir de meio para ocultar patrimônio e frustrar 

credores.

17. Voltando, agora, a atenção para a 
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ficha cadastral da empresa agravante a fls. 152/170, verifica-se que ela iniciou 

atividades em 10/7/1992 e, pelo que consta, está em pleno funcionamento. 

Inicialmente seu quadro social era composto por pessoas vinculadas à Família 

Constantino, e, de mais a mais, o relatório do órgão previdenciário 

expressamente elencou a sociedade agravante como sendo umas das 

empresas componentes do grupo empresarial. 

18. Além disso, embora não se trate de 

precedente vinculante, tampouco de única razão de decidir, tem-se que no 

processo 0275900-44.2005.5.02.0003 ficou reconhecido que de forma sistemática 

o referido grupo comprava e vendia empresas de transporte urbano a fim de se 

furtar ao cumprimento de suas obrigações sociais. Ademais, há diversos outros 

precedentes da Justiça do Trabalho no mesmo sentido, os quais foram trazidos 

pela parte recorrida (fls. 365 e ss).

19. Diante desse contexto, o que se conclui 

é que houve esvaziamento patrimonial fraudulento da devedora original, 

mediante cisão e transferência de seu patrimônio para outra empresa do grupo 

que, estranhamente, encerrou atividades sem indicar a destinação de seu ativo. 

Assim, lícito concluir que a liquidação da devedora original e da empresa que 

lhe sucedeu, constitui manobra visando ocultar bens, mediante expediente 

consistente em sucessivas cisões e modificações societárias entre empresas do 

mesmo grupo, o que resultou na pulverização de ativos entre empresas do 

mesmo grupo empresarial, cuja complexidade não pode servir de meio para 

dificultar o cumprimento de obrigações.

20. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso. 

AZUMA NISHI

         Desembargador Relator
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