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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2133856-36.2017.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JFM COMÉRCIO 
DE TINTAS LTDA EPP, são agravados RAINHA DA PAZ COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA e SÉRGIO 
RICARDO RODRIGUES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª 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 Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente) e JAIRO OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

Mendes Pereira
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2133856-36.2017.8.26.0000 - Bauru - Voto nº 15507 - MP 2

Voto nº 15507
Agravos de instrumento nº 2133848-59.2017.8.26.0000 e 2133856-36.2017.8.26.0000
Agravante: JFM Comércio de Tintas Ltda. - EPP e Tintas Vip Indústria e Comércio Ltda.
Agravados: Rainha da Paz Comércio e Representações de Materiais para Construções Ltda. 
e outro
Interessado: Monte Cor Guaru Tintas Ltda.
Comarca: Bauru
15ª Câmara de Direito Privado

SUCESSÃO EMPRESARIAL - Pessoas jurídicas agravantes que 
exercem atividade econômica no mesmo ramo de negócios da 
devedora, mediante atuação do gestor da primeira, à frente dos 
negócios das demais, atuantes no mesmo endereço - Identidade de 
participantes no quadro societário - Grupo econômico 
caracterizado - Decisão mantida - Agravo de instrumento 
desprovido.

Cuida-se de recursos de agravo de instrumento interpostos diante da r. 
decisão copiada na página 36 que, por haver exploração do mesmo ramo comercial, com o 
mesmo quadro societário e estabelecimento, entendeu implicar em sucessão empresarial, 
deferindo substituição no polo passivo para ingresso de Tintas Vip Indústria e Comércio 
Ltda. e JFM Comércio de Tintas Ltda. - EPP, ora agravantes, no lugar da devedora 
original.

Aduzem as recorrentes que não haveria prova da sucessão de empresas, 
frágeis as alegações, insuficientes meras fotos de latas de tintas. O quadro social seria 
distinto, localizadas sempre em endereço diverso das demais empresas citadas no processo. 
Não haveria prova da ingerência de uma empresa na outra ou a coordenação entre elas e 
tampouco da aquisição de fundo empresarial. Ausente prova de permanência de sucessora 
com patrimônio, empregados, clientela e o que mais há de rentável. Mesmo que houvesse 
grupo econômico, cada qual teria personalidade jurídica e patrimônio próprios, 
respondendo apenas pelas obrigações que contratou. Haveria ilegitimidade de parte e o 
trespasse não fora demonstrado.

Sem concessão da antecipação da tutela recursal (fls. 676), em contraminuta 
os agravados salientaram que as empresas são estabelecidas no mesmo endereço da 
Montecor Tintas, adquirindo tintas da marca Montecor fabricada pela agravante e tem 
como funcionário o próprio sócio da empresa Montecor Guaru Tintas, criadas que foram as 
empresas para sucedê-la diante de dificuldades financeiras. O website comprovaria a 
sucessão e, quando juntada a prova, foi tirado do ar, mas o domínio 
“http://www.tintasmontecor.com .br” ainda está ativo e registrado em nome da agravante. 
Não provou distinto quadro de funcionários e clientela, mantendo a marca dos seus 
produtos como Tintas Montecor. Estaria caracterizado o grupo econômico. Haveriam 
atividades no mesmo ramo e endereço (rua Gonçalves 240, Guarulhos) e até o mesmo 
escritório contrataram para sua defesa. Estaria provada a sucessão com a finalidade 
exclusiva de manter a atividade empresarial de fabrico e comercialização de tintas 
Montecor, que eram produzidos pela executada (fls. 666/668 e 678/682).

É o relatório.

No caso concreto, não há como afastara a conclusão de que existe formação 
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de grupo econômico, ou societário de fato entre a devedora e as duas agravantes. 

Com efeito, ainda que o endereço constante na ficha cadastral da devedora 
principal - Monte Cor Guaru Tintas Ltda - fosse a Avenida Papa João Paulo I, 3.694, 
Guarulhos-SP (fls. 306), tal diverge daquele que era informado no seu sítio eletrônico, Rua 
Gonçalves, 240, Guarulhos-SP (fls. 305). Este logradouro, por sua vez, coincide com o 
utilizado pela agravante Tintas VIP na JUCESP, cuja ficha cadastral se encontra a fls. 308. 
Ademais, em que pese conste exercer sua atividade econômica na Rua Jacob, 144, 
Guarulhos-SP (fls. 310), o endereço em testilha é, também, utilizado pela recorrente JFM 
Comércio de Tintas, conforme pesquisa realizada no site de busca Google1.

A corroborar, não se deve perder de vista que o sócio administrador da 
devedora principal, Edno Aparecido de Souza (fls. 306), foi quem assinou o aviso de 
recebimento encaminhado a Rua Jacob, 11, Guarulhos-SP (fls. 208), endereço este 
informado à JUCESP como sendo a sede da recorrente JFM Comércio de Tintas (fls. 310), 
a demonstrar suficientemente a constituição de grupo econômico por elas.  

Verdade é que, mediante atuação conjunta e concentrada, no mesmo ramo 
de atividade, uma delas realiza suas funções em proveito da outra, com o mesmo 
responsável ou gestor administrativo, técnico e financeiro, ainda que tal se opere mediante 
o subterfúgio de que o sócio da empresa devedora assuma posição nas outras duas 
empresas o faça mediante relação empregatícia.

Há veementes indícios caracterizadores da formação de grupo econômico. A 
verdadeira linha divisória entre uma sociedade e a outra consiste no ato formal de registro, 
compostas de forma a que uma realize as finalidades da outra.

Depreende-se do contexto dos autos que se trata de um só grupo econômico, 
o qual se utiliza de distintas razões sociais, mas possui uma unidade gerencial e laboral de 
forma suficiente até mesmo para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, 
permitindo-se que sejam atingidos bens da sociedade coligada.

Realmente, acerca do que foi dito na petição de fls. 302 dos autos principais 
de que continuaria ocorrendo atuação com os mesmos funcionários, que no website consta 
o mesmo endereço (Rua Gonçalves 240, Guarulhos), que o endereço dos sócios das 
empresas são os menos (João Amaral de Gouveia e João Carlos Amaral Guimarães) e que 
o sócio Edno receberia correspondência em nome da outra empresa as razões recursais 
passam ao largo.

A jurisprudência:

“No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece 
reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização solidária de pessoas 
físicas (por meio da desconsideração da personalidade jurídica) e jurídicas integrantes do 
mesmo grupo econômico de empresas devedoras, quando existe separação societária 
apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para blindar o patrimônio dos sócios 
em comum, como é o caso das excipientes, e de outras empresas do grupo."... O Tribunal 
ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela simples 

1Disponível:https://www.google.com.br/search?safe=active&biw=1511&bih=741&ei=LFgDWrrvNIn5wgSn
s7n4Bw&q=JFM+Com%C3%A9rcio+&oq=JFM+Com%C3%A9rcio+&gs_l=psy-
ab.3...18592.19644.0.19915.9.8.0.0.0.0.194.527.0j3.3.0....0...1.1.64.psy-ab..9.0.0....0.BNo2dYVlLM0. 
Acesso: 08/11/2017.
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circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo 
originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando haver 
entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto social, 
denominação social, quadro societário, contador e contabilidade” (STJ - EDcl no AgRg no 
REsp 1511682/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 25/10/2016, DJe 08/11/2016);

“O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa 
não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do 
sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial, 
considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, 
objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade, além de as 
empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet” (STJ - AgRg no AREsp 
89.618/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
23/06/2016, DJe 18/08/2016);

“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Insurgência em face 
de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante, determinando a sua 
inclusão no polo passivo da ação - Descabimento do inconformismo - Requisitos do art. 
50, do Código Civil caracterizados - Empresa tida como integrante do mesmo grupo 
econômico da executada primitiva - Indícios de que se trata de um mesmo grupo 
econômico familiar - Vestígios, ademais, suficientes de práticas comerciais indicativas de 
estratégias capazes de frustrar a satisfação do crédito em execução - Devedora principal em 
situação de degradação e sócios da mesma unidade familiar, sem ativos em instituições 
financeiras - Confusão patrimonial que, por si só, autoriza a desconsideração da 
personalidade jurídica - Legitimidade para responder à execução corretamente reconhecida 
- Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2014273-57.2017.8.26.0000; 
Relator: Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Data do 
Julgamento: 24/05/2017);

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - 
Pressupostos autorizadores - Presença - Configuração de grupo econômico, havendo 
relação de coordenação entre diversas empresas - Pessoas jurídicas com o mesmo objeto 
social, que possuem site anunciando que integram o mesmo grupo (RDA Transportes), 
além de confusão de endereços e números de telefone - Deferimento da inclusão de pessoas 
jurídicas pertencentes ao grupo econômico no polo passivo da ação. RATIFICAÇÃO DA 
DECISÃO - Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e 
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, 
do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - Decisão mantida - Recurso não provido” 
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247841-51.2015.8.26.0000; Relator: Spencer Almeida 
Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 
27/04/2016);

“Apelação. Embargos à execução. Sucessão empresarial. Reconhecimento. 
Empresas que embora distintas, possuem estreitas relações e desenvolvem atividade no 
mesmo ramo e endereço, circunstâncias que autorizam a concluir que integram o mesmo 
grupo econômico, bem como pela existência de confusão patrimonial e abuso de direito em 
prejuízo dos credores. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação 
1051328-21.2015.8.26.0100; Relator: Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de 
Direito Privado; Data do Julgamento: 03/11/2015);
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos 
materiais e morais - Fase de cumprimento de sentença - Ampliação do polo passivo para 
responsabilização do débito por restar caracterizado grupo econômico - Insurgência - 
Relação de subordinação e participação societária entre as empresas evidenciam 
constituição de grupo econômico - Identidade de endereços, objetos sociais e sócios 
configuram abuso da personalidade jurídica - Decisão mantida - Recurso não provido” 
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099404-68.2015.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; 
Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/07/2015);

“Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. 
cobrança. Fase executiva. Ampliação do polo passivo pelo reconhecimento de grupo 
econômico, na hipótese. Constatação de conglomerado empresarial divulgado na 
"internet", com menção expressa às empresas integrantes do grupo. Observação de 
subordinação empresarial e de abertura de filial da empresa estranha aos autos no mesmo 
endereço no qual originado o débito locatício. Possibilidade. Extensão da responsabilidade 
a empresa coligada. Agravo provido, com determinação” (TJSP; Agravo de Instrumento 
2011542-59.2015.8.26.0000; Relator: Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de 
Direito Privado;  Data do Julgamento: 16/03/2015);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desconsideração da personalidade 
jurídica e desconsideração inversa - Deferimento - Penhora "on line" de contas correntes de 
empresa pertencente a "grupo econômico" - Inconformismo - Diligências frustradas na 
localização de bens dos executados - Elementos indicadores da existência do mencionado 
"Grupo" envolvendo os executados em outras empresas do mesmo ramo de atividade - 
Existência dos requisitos previstos no art.50 do Código Civil - Penhora que valores que se 
mostra cabível para garantir a obrigação - Decisão mantida - Recurso não provido” 
(TJSP; Agravo de Instrumento 2176466-24.2014.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira; 
Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12/2014);

 “Monitoria. Cumprimento de sentença. Penhora de bens da empresa Cajuru 
Alimentos. Admissibilidade. Prova documental que revela possível desvio e confusão 
patrimonial. Empresas que exercem o mesmo ramo de atividade, são geridas por pessoas 
integrantes do mesmo núcleo familiar e utilizam a mesma marca registrada revelando 
existência de grupo econômico, ainda que de fato... Recurso provido” (TJSP; Agravo de 
Instrumento 9002235-69.2009.8.26.0000; Relator: Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª 
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/02/2010).

Diante do exposto nega-se provimento aos agravos de instrumento.

MENDES PEREIRA
     Relator
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