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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2185397-11.2017.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante 
GP TEMPORARY PLACEMENT LTDA - EPP, é agravado WIS BRASIL, 
BOUCINHAS & CAMPOS INVENTORY SERVICE LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de 
votos deram provimento ao recurso, com determinação. Vencido o Relator sorteado que 
declara voto. Acórdão com o 3º juiz, de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente sem voto), CARLOS ABRÃO, vencedor, THIAGO DE SIQUEIRA, 
vencido e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 12 de janeiro de 2018.

CARLOS ABRÃO
RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31588

Agravo de Instrumento nº 2185397-11.2017.8.26.0000

Comarca: São Caetano do Sul (6ª Vara Cível)

Agravante: GP TEMPORARY PLACEMENT LTDA - EPP

Agravada: WIS BRASIL, BOUCINHAS & CAMPOS INVENTORY 

SERVICE LTDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - 

PROSSEGUIMENTO CONTRA GRUPO 

ECONÔMICO - INDEFERIMENTO AO 

FUNDAMENTO DO CONTRADITÓRIO - 

RECURSO - NÍTIDA UNIDADE DE COMANDO 

DIRECIONAL - GERENCIAMENTO 

ADMINISTRATIVO - ESVAZIAMENTO 

PATRIMONIAL - SERVIÇOS CONTRATADOS E 

IMPAGOS - DESNECESSIDADE DA 

INSTALAÇÃO DO INCIDENTE - 

PROSSEGUIMENTO CONTRA O GRUPO ATÉ O 

LIMITE DA RESPONSABILIDADE 

OBRIGACIONAL - MENOR ONEROSIDADE DO 

EXECUTADO NÃO PRETERIDA EM FUNÇÃO DA 

AUSÊNCIA DE BENS PARA A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO - RECURSO PROVIDO, COM 

DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão 

digitalizada reportada às fls. 403 do instrumento, indeferindo o pleito 
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de redirecionamento da execução em desfavor do grupo 

econômico, não se conforma a credora, salienta existência de 

crédito na casa de R$ 100.000,00, alude ao fato de que em outra 

demanda a tese defendida fora prestigiada, está caracterizado o 

grupo econômico, desafia, assim, reforma, aguarda integral 

provimento para que sejam abrangidas todas as empresas 

declinadas.

Recurso tempestivo, preparado e respondido.

É O RELATÓRIO.

O recurso prospera, com determinação.

Promovida execução contra devedora solvente, 

basicamente visando a cobrança da contratação de mão-de-obra 

temporária, serviço terceirizado, não logrou a prestadora de 

serviços o recebimento da soma de R$ 100.000,00.

Com razão, a devedora contratou mão-de-obra 

temporária, terceirização de serviços, deixando de adimplir a 

obrigação na casa de R$ 100.000,00, cujo processo, forrado na 

execução de título extrajudicial, data de 2014.
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Havendo unidade de comando e identificação 

plena da atividade gerencial administrativa (fls. 84), evidente que o 

Grupo Boucinhas deve ser responsabilizado pelo inadimplemento 

da obrigação (fls. 75), independentemente de outras classificações 

societárias.

Define-se, assim, ao contrário do afirmado pelo 

douto juízo, desnecessária a instalação de processo de 

conhecimento ou a desconsideração da personalidade jurídica, 

existentes dados concretos de transparência em relação aos 

sócios, direção, atividades e comando gerencial único.

Saliente-se também a presença de bloqueio 

judicial em diversas sociedades empresárias registradas na Junta 

Comercial (fls. 85), o que divisa, por certo, que a pluralidade de 

empresas não emerge suficiente para infirmar a responsabilidade 

obrigacional (fls. 181).

Destaque-se, também, que outra empresa 

credora, de soma muito superior, obteve a medida (fls. 184), nada 

obstante o regramento do grupo econômico não apresente qualquer 

confusão com o grupo societário ou com o grupo de direito.
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Remanesce inconteste, sem sombra de dúvida, 

pelo delineamento das empresas, suas atividades, estarem 

submetidas a um único comando, do grupo Boucinhas, ainda que 

abertas diversas sociedades empresárias, cada uma com um objeto 

societário específico.

Formado o conglomerado econômico, isto porque 

o grupo, mediante sua longa manus, descortina braços, os quais 

visam, única e exclusivamente, atender à finalidade estabelecida, 

não podendo esta zona cinzenta delimitar o limbo para o formalismo 

se todas as circunstâncias estão a indicar a presença categórica de 

elementos e subsídios formadores de única atividade empresarial 

diretiva.

Desta forma, pois, existindo unidade econômica 

ou integração de sócios, por meio de planejamento empresarial, 

resta induvidoso se permita avançar em relação às empresas para 

satisfação integral da obrigação.

E cumpre aqui deixar claro desnecessária a 

comprovação da dilapidação patrimonial, confusão ou mesmo 

desconsideração inversa, cujo voto é inócuo, mas tipifica blindagem 
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feita por meio do grupo econômico no intuito em frustrar a 

cobrança, tanto assim que há mais de três anos a executada 

permanece inerte para o adimplemento obrigacional.

Uma vez que a credora declinou diversas 

empresas consolidando a formação do grupo com CNPJ distintos, 

cada uma delas, deverá escolher a ordem patrimonial mais 

confiável, evitando-se, desta maneira, eventual excesso ou abuso 

do contingenciamento visando a satisfação do crédito.

Explica-se mais e melhor.

Não há, de plano, portanto, necessidade da 

inclusão de todas as empresas para a satisfação do crédito, mas 

sim se prioriza a seletividade pela credora, baseado em dados 

objetivos e concretos da formação do capital social e, frustradas as 

tentativas, prosseguir-se-á contra as demais.

Evidente que a credora nominou ao menos sete 

empresas e, ainda, a pessoa física, o senhor Luís Carlos 

Boucinhas, titular de razão social.

Assim, indicará duas delas para o 
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redirecionamento e, não obtendo êxito, paulatinamente as demais 

poderão integrar a lide, divisando princípios de razoabilidade e 

racionalidade e menor onerosidade na dinâmica didática da 

satisfação da obrigação.

Isto posto, pelo meu voto, COM 

DETERMINAÇÃO (seletividade das empresas no redirecionamento 

e não todas simultaneamente), DOU PROVIMENTO ao recurso 

para alcançar, desta forma, a unidade direcional amparada na 

formação do grupo econômico.

Cumprirá à exequente nominar as empresas, 

sempre duas de cada vez, e, não havendo resultado concreto, 

paulatinamente as demais integrantes do grupo terão contra elas 

redirecionada a causa.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator Designado
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Voto nº 38.120
Agravo de Instrumento nº 2185397-11.2017.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: GP TEMPORARY PLACEMENT LTDA - EPP 
Agravado: WIS BRASIL, BOUCINHAS & CAMPOS INVENTORY 
SERVICE LTDA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

O presente agravo de instrumento foi interposto 
contra a r. decisão (fls. 403 destes autos) que, em ação de execução de 
título extrajudicial ajuizada pela agravante indeferiu o pedido de 
reconhecimento de grupo econômico formulado pela recorrente, por 
entender não ser cabível sem a instauração do processo de conhecimento.

Insurge-se a agravante, alegando que não há 
necessidade de instauração de processo de conhecimento para o 
reconhecimento do grupo econômico, pois não se trata de hipótese de 
desconsideração da personalidade jurídica, sendo que o ajuizamento de 
nova demanda atenta contra os princípios da economia, da celeridade 
processual e da efetividade do processo. Menciona decisão proferida em 
outra execução movida contra a empresa agravada onde foi deferido o 
pedido de reconhecimento de grupo econômico. Diz que a medida vem 
sendo aceita pelo judiciário em geral para coibir a prática de condutas 
fraudulentas pelas empresas que visam proteger seu patrimônio para 
prejudicar credores. Aduz que ao serem incluídas as demais empresas do 
grupo econômico no polo passivo da execução, estas seriam citadas tendo, 
portanto, oportunidade de apresentar defesa embargando a execução. 
Afirma que o golpe praticado no mercado pela executada vem causando 
sérios prejuízos financeiros. Postula, por isso, a reforma da r. decisão com 
o deferimento do pedido de reconhecimento de grupo econômico, 
incluindo as seguintes empresas no polo passivo da execução: Wis Brasil 
Boucinhas & Campos Inventory Service Ltda, CPNJ 02.469.648/0001-37; 
Wis Serviços de Gerenciamento de Inventários Ltda, CNPJ 
07.747.502/0001-20; BCI Serviços de Processamento de Dados Ltda, 
CNPJ 20.523.891/0001-78; Boucinhas & Campos Consultoria de Gestão 
Ltda, CNPJ 04.243403/0002-01; Boucinhas & Campos Consultores Ltda, 
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CNPJ 43.448.638/0002-83; Boucinhas, Campos & Conti Auditores 
Independentes S/S, CNPJ 62.650.430/0001-33; Boucinhas & Campos 
Participações Ltda, CNPJ 03.297.878/0001-29; e, ainda, Luís Carlos 
Boucinhas, CNPJ 339.173.108-72.

Recurso tempestivo, preparado e processado. 
Houve apresentação de contraminuta. 

É o relatório.

Em que pese o respeitável entendimento da Douta 
Maioria, mantenho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso, 

com ressalva, pelas razões a seguir aduzidas.

Trata-se, no caso, de execução de título 
extrajudicial do valor de R$ 99.810,12, lastreada em Contrato de 
Agenciamento de Mão-de-obra temporária firmado entre as partes.

A agravante pleiteou a inclusão no polo passivo 
de empresas que, segundo sustenta, pertence ao mesmo grupo econômico 
da executada, alegando que tomou conhecimento de que em decisão 
proferida em outra execução movida contra a empresa agravada foi 
deferido o pedido de reconhecimento de grupo econômico. Afirma que a 
situação cadastral da executada é confusa, com diversos sócios, sendo que, 
aparentemente, são sócios da empresa executada as empresas Boucinhas & 
Campos Participações Ltda e Luís Carlos da Costa Boucinhas. Além disso, 
argumenta que a ficha de breve relato da JUCESP ainda aponta os nomes 
de Boucinhas & Campos Auditores Independentes e Washington Inventory 
Service, uma empresa sediada na Califórnia - Estados Unidos da América.

O douto Magistrado da causa proferiu decisão de 
indeferimento do pedido nos seguintes termos:

“Inviável, no feito executivo, o reconhecimento 
de eventual grupo societário. Seria necessário, para tanto, a instauração 
do devido processo de conhecimento, com o devido contraditório. Indefiro, 
destarte, o pleito.” (fls. 403).

É certo que nada impede que o reconhecimento 
deste pedido seja feito nos próprios autos da execução, mediante incidente 
instaurado para tanto, mas pelo que se infere das alegações da agravante, 
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no sentido de que a empresa executada utiliza estratagema, mantendo um 
sem número de empresas em claro e evidente grupo econômico, todas com 
razão social parecida e os mesmos sócios envolvidos, de modo que a 
devedora faz uso de determinadas empresas para receber os pagamento de 
seus clientes e de outras empresas para contratar com seus fornecedores, 
esvaziando estas últimas seu patrimônio e faturamento, inviabilizando a 
cobrança pretendida, pode-se verificar que este  pedido envolve hipótese 
de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa 
executada, bem como de desconsideração de sua personalidade jurídica. 

Por esta razão, este pedido de reconhecimento de 
formação de grupo econômico entre a empresa executada e as empresas 
mencionadas pela exequente depende da instauração prévia do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica.

Isto porque, a pretensão foi requerida sob a nova 
sistemática processualista que, nos termos dos artigos 133 e seguintes do 
CPC, exige a instauração do procedimento, ressalvada as hipóteses de 
requerimento feito no pedido feito na inicial, conforme prevê o art. 134, 
§2° do CPC. justamente para se comprovar a suspeita de desvio de 
finalidade, fraude, abuso ou confusão patrimonial, após regular 
contraditório.

Vale citar a orientação de Nelson Nery Junior e 
Rosa Maria de Andrade Nery acerca do tema:

“Incidente. Antes da edição do CPC, a doutrina 
controvertia sobre a forma de requerimento da desconsideração da 
personalidade jurídica: bastaria um pedido incidental, durante a 
execução, ou seria necessário fazer um pedido à parte num processo 
autônomo? (Bruschi. Aspectos processuais da desconsideração, p. 83). O 
CPC adotou a opção mais econômica, temporal e financeiramente: o 
pedido incidente. Essa era, aliás, a opção que já era adotada pela 
jurisprudência do STJ.” (in “Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª 
Tiragem, Ed. RT, 2015, p. 571).

Neste sentido são os precedentes jurisprudenciais 
deste ETJSP:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
(SENTENÇA ARBITRAL)  PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
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GRUPO ECONÔMICO  NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO 
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA  Credores que tentaram encontrar bens das executadas, sem 
êxito - Para que os bens de pessoas alheias à execução sejam atingidos, há 
necessidade de instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica (arts. 133 a 137 e art. 790, VII, CPC)  Indícios de 
que as empresas devedoras tenham desviado seu patrimônio para outras 
empresas, integrantes do mesmo grupo econômico  Probabilidade do 
direito dos credores agravantes de perseguir seu crédito em face de outras 
empresas integrantes do grupo econômico, diante da confusão patrimonial 
e desvio de finalidade - Grupo econômico que ostenta unidade de direção 
e de controle - Conjunto probatório que se mostra suficiente para permitir 
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” 
(Agravo de Instrumento 2167639-19.2017.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, 
23ª Câmara de Direito Privado, DJe 29/11/2017).

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO 
INDENIZAÇÃO  FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Insurgência recursal contra o r. pronunciamento que indeferiu o 
reconhecimento de grupo econômico, ao fundamento de que não estão 
presentes os elementos necessários a sua configuração - Inobservância ao 
disposto nos artigos 133 e seguintes, do Código de Processo Civil  
Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
que é obrigatória e precede ao exame do pedido de reconhecimento de 
eventual existência de grupo econômico, sob pena de violação aos 
princípios do contraditório e ampla defesa  RECURSO DESPROVIDO, 
COM OBSERVAÇÃO.” (Agravo de Instrumento 
2059998-69.2017.8.26.0000, Rel. Sergio Alfieri, 27ª Câmara de Direito 
Privado, DJe 31/10/2017).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Agravo de 
instrumento  Ação de indenização por dano material e moral  
Cumprimento de sentença  Juízo que, reconhecendo a existência de grupo 
de empresarial, e de relação entre os executados e os agravantes, defere a 
penhora de valores em conta  Bloqueio parcialmente positivo  
Impugnação à penhora - Oposição contra decisão que rejeitou a 
impugnação  Decisão que consigna, expressamente, a não inclusão dos 
agravantes no polo passivo da ação, considerando-os, expressamente, 
como terceiros  Execução que somente pode ser satisfeita por meio dos 
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bens presentes e futuros dos devedores  Penhora sobre bens de empresa, 
eventualmente integrante de grupo empresarial, que está condicionada à 
instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica, com a inclusão de parte no polo passivo, observadas as normas 
cogentes previstas nos arts. 133/7 do CPC - Deferimento de ordem de 
bloqueio que incidiu em violação ao devido processo legal  Decisão que 
comporta parcial anulação, de ofício  Matéria objeto do recurso que 
carece de discussão prévia em incidente a ser instaurado  Decisão que 
defere ordem de bloqueio, parcialmente anulada, de ofício - Recurso 
prejudicado.” (Agravo de Instrumento 2143805-84.2017.8.26.0000, Rel. 
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, DJe 
01/12/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS 
PASSÍVEIS DE PENHORA. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE GRUPO 
ECONÔMICO. PRÁTICAS FRAUDULENTAS VISANDO À CONFUSÃO 
PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE 
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 134 E SEGUINTES DO 
NCPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DO 
DECRETO DE PENHORA. MEDIDA EXCEPCIONAL PARA 
ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Instrumento 
2074732-25.2017.8.26.0000, Rel. Alfredo Attié, 26ª Câmara de Direito 
Privado, DJe 27/11/2017).

Assim, afigura-se efetivamente, necessária a 
instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica, cujo pedido sequer foi formulado pela agravante que se restringiu 
a requerer o deferimento do pedido de reconhecimento de grupo 
econômico, incluindo as empresas declinadas no polo passivo da presente 
execução, motivo pelo qual impõe-se a confirmação da r. decisão 
recorrida, com esta ressalva feita em favor da agravante, facultando-lhe a 
instauração de mencionado incidente.

Assim, ante o exposto, com a ressalva supra, pelo 
meu voto, nega-se provimento ao recurso.
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Thiago de Siqueira
Relator
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