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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1011466-14.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante R.T.P. 
PARTICIPAÇÕES LIMITADA, é apelado FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO 
LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34ª 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 GOMES VARJÃO 
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.

São Paulo, 16 de janeiro de 2018.

Gomes Varjão
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 29ª VARA CÍVEL.

Apelante: R.T.P. PARTICIPAÇÕES LTDA.

Apelada: FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Laura de Mattos Almeida

VOTO Nº 30.490

Compra e venda de bem móvel. Ação declaratória de 
inexigibilidade de débito e ação cautelar de sustação de 
protesto. Alegação de desvio de faturamento em 
sociedade em conta de participação.

Os documentos reunidos nos autos, inclusive os 
relacionados ao procedimental arbitral proposto pela 
autora, não demonstram a existência do desvio de 
faturamento no qual a pretensão inicial está fundada. O 
fato da ré e da Artikfrio fazerem parte do mesmo grupo 
econômico não permite concluir que uma empresa está 
utilizando a outra para prejudicar a autora. Desta feita, é 
incabível declarar a inexigibilidade de débito oriundo de 
um negócio jurídico que a autora não nega ter celebrado 
e que foi devidamente concluído, visto que o 
equipamento adquirido foi entregue.

Ademais, não é possível determinar a compensação de 
valores, uma vez que não é possível saber se a ré ainda 
é devedora da autora, em razão de sua condenação no 
procedimento arbitral, em valor igual ou superior à 
dívida em comento.

Recurso improvido.

A r. sentença de fls. 324/327, cujo relatório se adota, julgou 

improcedentes os pedidos inicial e cautelar (processo nº 

0007964-84.2013.8.26.0100), revogando a liminar deferida na ação cautelar. 

Diante da sucumbência, condenou a requerida (sic) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor 

atualizado da causa.

Opostos embargos declaratórios pela autora (fls. 329/331), 

foram rejeitados (fls. 332).
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Apela a autora (fls. 334/347). Sustenta que o sócio da 

requerida reconheceu que ela e a Artikfrio compõem o grupo econômico 

Friopeças, fato igualmente declarado na sentença proferida no juízo arbitral. 

Assevera ter celebrado um 'Instrumento Particular de Constituição de Sociedade 

em Conta de Participação' com a empresa Artikfrio, negócio ao qual a ré está 

evidentemente vinculada. Assinala que, por meio desse contrato, ficou 

estabelecido que a Artikfrio deveria pagar a ela, apelante, dividendos mensais 

correspondentes a 25% de seu lucro líquido. Alega que a Artikfrio deixou de 

realizar os pagamentos devidos, sob o argumento de que estava sem 

faturamento, o que ela, autora, provou não ser verdade, uma vez que adquiriu da 

Artikfrio um equipamento, cujo faturamento, ou seja, a emissão da nota fiscal foi 

feito pela requerida. Acrescenta que os elementos reunidos nos autos 

demonstram que a Artikfrio está utilizando a requerida para desviar seu 

faturamento e não cumprir com as obrigações assumidas no contrato de 

sociedade em conta de participação. Salienta que, diante disso, não é devedora 

da ré e sim credora e, por esta razão, deve ser declarada a inexigibilidade do 

débito decorrente da aquisição do aludido equipamento. Subsidiariamente, 

sustenta ser possível a compensação do referido débito com os valores devidos 

tanto pela ré quanto pela Artikfrio, conforme decisão proferida no procedimento 

arbitral. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

Recurso contrariado.

É o relatório.

Cuida-se de ação por meio da qual a apelante pretende a 

anulação do título nº 688085, emitido pela apelada, em razão da aquisição de um 

equipamento. Foi, ainda, ajuizada uma ação cautelar de sustação do protesto do 

referido título.

Na exordial, relatou que, em 2008, celebrou um contrato de 

constituição de sociedade em conta de participação, no qual a empresa Artikfrio 

Comércio de Peças para Refrigeração Ltda. figurou como sócia ostensiva e ela, 

apelante, como sócia participante. Afirmou que ficou estabelecido que sua 
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remuneração, na condição de sócia, deveria corresponder a 25% do lucro líquido 

da Artikfrio. Assinalou que a Artikfrio deixou de fazer o pagamento da 

remuneração, sob a justificativa de que estava sem faturamento. Esclareceu que 

a Artikfrio e a apelada pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo certo que a 

Artikfrio vem utilizando a apelada para desviar seu faturamento e não realizar os 

pagamentos devidos. Asseverou que para, demonstrar a irregularidade da 

conduta da Artikfrio, adquiriu um equipamento dela, que foi faturado pela apelada. 

Alegou que, diante disso, está evidente que o valor em questão é inexigível.

Com efeito, ainda que a apelada e a Artikfrio pertençam a 

mesmo grupo econômico e tenham sido condenadas a pagar determinadas 

quantias à apelante, conforme reconhecido no procedimento arbitral proposto 

pela recorrente (fls. 255/281), é incabível declarar a inexigibilidade do débito em 

questão.

A apelante afirma taxativamente que comprou e recebeu o 

equipamento que deu origem à dívida (fls. 153/154), não havendo qualquer 

elemento que infirme a regularidade do negócio jurídico em comento.

O alegado desvio de faturamento da Artikfrio, no qual a 

apelante fundamenta a sua pretensão de inexigibilidade do débito, não ficou 

comprovado nem nos presentes autos nem no procedimento arbitral (fls. 278, §3).

Por fim, não é possível acolher o pedido subsidiário de 

compensação do valor em questão com aqueles referidos na sentença arbitral, 

proferida em 30.06.2014, pois não há elementos que demonstrem que a apelante 

ainda é credora da apelada.

Desta feita, não havendo qualquer irregularidade que 

macule o negócio jurídico que deu ensejo à propositura da presente demanda e 

da ação cautelar de sustação de protesto, a improcedência de ambas era medida 

que se impunha.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com 

fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios de 
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sucumbência para 15% do valor corrigido da causa, devidos pela ora apelante 

aos patronos da apelada.

É meu voto.

Des. GOMES VARJÃO

Relator
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