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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1001312-
91.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante MARCO ANTONIO 
NOBRE DE AQUINO ALMEIDA - ME, é apelado POSTO NÁUTICO IGARARECÊ 
LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores VIRGILIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR (Presidente), MAIA DA ROCHA E ITAMAR GAINO.

São Paulo, 17 de janeiro de 2018.

Virgilio de Oliveira Junior
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO 39031 

Apelação Nº:  1001312-91.2014.8.26.0587

COMARCA: São Sebastião

Apelante: Marco Antonio Nobre de Aquino Almeida - ME 

Apelado: Posto Náutico Igararecê Ltda

AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Sentença. 

Carência de ação. Réu qu não consta do contrato celebrado 

com a autora. Apelação. Tese de que o réu é parte legítima por 

fazer parte do grupo econômico. Argumento do réu de que os 

sócios são distintos de ambas as empresas, tendo em comum, 

apenas, o endereço. Ilegitimidade reconhecida. Pretendida 

solidariedade do réu que não serve de fundamento para 

reconhecê-lo parte legítima. Sentença mantida. Elevação da 

honorária. Recurso desprovido, com observação.

Marco Antonio Nobre de Aquino Almeida ME. ingressou com 

ação de cobrança contra o Posto Náutio Igararecê Ltda. Aduziu, 

em síntese, ter sido contratada pelo réu para a realização de 

serviço de construção e regularização ambiental do posto de 

gasolina. Realizados os serviços, o réu deixou de pagar a totalidade 

estabelecida em contrato. A r. sentença acolheu a preliminar de 
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ilegitimidade passiva extinguindo a ação sem resolução de mérito. 

Inconformada, apelou a autora. Sustenta a existência de grupo 

econômico uma vez que tanto o réu quanto a empresa que figura no 

contrato possuem o mesmo endereço registrado na junta comercial 

e os mesmos sócios. Recurso processado em seguida.  

    É o relatório.

A autora ajuizou ação de cobrança contra o Posto Náutico 

Igararecê Ltda. Entendeu o d.juiz sentenciante haver carência de 

ação, pois o réu seria parte ilegítima, eis que o contrato, discutido 

nos autos, foi celebrado com Marina Igararece Ltda.- EPP (fls. 30).

Apelou o vencido, sustentando tratar-se de empresas do 

mesmo grupo econômico, por terem em comum sócios da mesma 

família e o mesmo endereço comercial. E isso afastaria a 

ilegitimidade de parte.

Todavia, e como bem salientado pelo réu, a única coisa em 

comum entre a Marina e ele é o endereço, já que os sócios são 

distintos e as atividades são diversas (fls.419).

De todo modo, não pode a recorrente apegar-se à 

solidariedade do apelado para exigir que ele permaneça no polo 

passivo da demanda, eis que o contrato aponta pessoa diversa do 
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contratante e não há no instrumento particular assunção de 

responsabilidade por parte do réu (fls.395).

A r.sentença, por esses motivos, fica confirmada, 

integralmente. 

Dado que acabou novamente vencido, agora em grau de 

recurso, responderá a autora pela elevação da honorária, 

considerado o trabalho adicional do causídico do réu, de 10% para 

20%, nos termos do art. 85, parágrafo 2º e 11, do Código de 

Processo Civil. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com 

observação.

Na hipótese de interposição ou oposição de recursos contra 

esta decisão, ficam as partes intimadas, a partir da publicação, a 

se manifestarem expressamente, na petição de interposição ou 

razões recursais, se se opõem à forma de julgamento virtual, nos 

termos do art. 1º da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste 

Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor 

desde 26 de setembro de 2011.

Desembargador Virgilio de Oliveira Junior 

Relator

Assinatura Eletrônica
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