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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2181264-23.2017.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante 
SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, é agravado 
POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do 
agravo interno interposto pela agravada e deram provimento ao agravo de 
instrumento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 17 de janeiro de 2018.

Sérgio Shimura
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 21425

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2181264-23.2017.8.26.0000

COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (3ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO 

SUL LTDA.

AGRAVADO: POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS S.A.

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que deferiu o 

pedido de tutela antecipada recursal - Exame prejudicado diante do 

julgamento do agravo de instrumento - AGRAVO INTERNO 

NÃO CONHECIDO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - 

CONFUSÃO PATRIMONIAL - GRUPO ECONÔMICO - 

Comprovação de abuso da personalidade jurídica pela confusão 

patrimonial - Preenchimento dos requisitos do artigo 50, do 

Código Civil - Possibilidade de inclusão de terceiros, integrantes 

do mesmo conglomerado - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 

SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA. 

contra a r. decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.

A recorrente sustenta, em resumo, que o 

acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica é 

medida que se impõe, estando comprovadas a ocultação de recursos, 
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desvio de finalidade, formação de grupo econômico e a confusão 

patrimonial.

Deferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 

15/16), sobreveio resposta recursal (fls. 34/60).

Regularmente intimadas as partes, não houve 

oposição ao rito de julgamento virtual, preconizado pela Resolução nº 

549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

É o relatório. 

1. Inicialmente, com relação ao agravo interno de 

fls. 1/17 do incidente em apenso, interposto contra a decisão que o deferiu o 

pedido de tutela antecipada recursal, o seu exame fica prejudicado em 

razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

2. Cuida-se de ação de execução proposta em 

dezembro de 2013 por SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA 

AMÉRICA DO SUL LTDA. contra LVM DA AMAZÔNIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. (“LVM”), objetivando o recebimento da quantia de R$ 

947.450,67, decorrente de termo de confissão de dívida celebrado pelas 

partes (fls. 01/08 e 32/37 dos autos n° 4009956-36.2013.8.26.0577). 

Citada, a executada não efetuou o pagamento do 

débito. Não foram localizados bens em seu nome. Em 07/03/2016, a 

exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada, LVM, o que foi deferido pelo MM. Juízo “a quo” para o fim de 

estender os efeitos da execução à empresa sócia da executada, LEMPAR 
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SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A (“LEMPAR”) (fls. 621/623 dos autos da 

execução). 

Após tentativas frustradas de satisfação do crédito, 

tais como penhora de ativos financeiros de ambas as executadas, a 

exequente, ora agravante SANY IMPORTAÇÃO, requereu a instauração de 

procedimento de desconsideração de personalidade jurídica em face da 

agravada POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

S/A (“POWERTECH”) (fls. 01/14 dos autos nº 0015024-93.2017.8.26.0577), 

o que foi indeferido pelo MM. Juízo “a quo”. 

A exequente SANY IMPORTAÇÃO interpôs agravo 

de instrumento (n° 2117450-37.2017.8.26.0000), no qual foi concedida a 

tutela antecipada, nos seguintes termos: “(...) 2. Extrai-se dos autos a 

verossimilhança da alegação de que a empresa POWERTECH LOCAÇÕES 

DE MÁQUINAS S/A integra o mesmo grupo econômico “LEMPAR”. Na 

página da internet da LVM DA AMAZONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., há o redirecionamento automático para a empresa “Powertech”. As 

três empresas (LVM, Lempar e Powertech) têm o mesmo endereço e 

exercem a mesma atividade empresarial, além de possuírem as mesmas 

sócias (Regina Vera Nogueira Lemos e Fernanda Guimarães Lemos). 

Desse modo, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, vez que 

presentes os requisitos previstos no art. 300, CPC/2015, e determino a 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Intimem-se as empresas executadas LEMPAR 

SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A e LVM DA AMAZONIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. à resposta recursal, nos termos do art. 1.019, II, do 

CPC/2015.”.
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Instaurado o incidente, de desconsideração da 

personalidade jurídica, sobreveio a r. decisão agravada que o rejeitou (fls. 

275/277 dos autos n° 0015024-93.2017.8.26.0577), decisão que é objeto do 

presente agravo de instrumento.

O recurso merece provimento.

É certo que a regra geral é a da distinção entre o 

patrimônio da empresa e de seus sócios. Contudo, a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, com previsão no artigo 50 do 

Código Civil, permite que se desconsidere a personalidade com o fito de 

atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores, fazendo com 

que seus bens particulares respondam pelos atos abusivos ou fraudulentos 

eventualmente praticados. 

O instituto é admitido quando configurado o abuso 

da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial. 

Sobre o tema, Nestor Duarte ensina que “a 

doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada 

doutrina da penetração, se formou para vincular e atingir o patrimônio dos 

sócios” a fim de evitar que “os sócios ou administradores, agindo 

contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade 

jurídica da pessoa jurídica, acarretem prejuízos a terceiros” (“Código Civil 

comentado: doutrina e jurisprudência” - Coordenador Cezar Peluso - 4ª 

edição - Barueri, SP  Manole, 2010).

Em outras palavras, a desconsideração da 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2181264-23.2017.8.26.0000 6

personalidade jurídica tem lugar quando houver a prática de ato fraudulento, 

irregular, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, à luz do art. 50 do 

Código Civil.

No caso em tela, os elementos constantes dos 

autos permitem concluir que a empresa devedora esvaziou seu patrimônio, 

encerrando irregularmente suas atividades empresariais, e que está se 

utilizando da empresa agravada para continuar a operar e ocultar bens, em 

evidente abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

Constata-se dos documentos juntados aos autos 

principais que a empresa agravada integra o mesmo grupo econômico 

“LEMPAR”, do qual fazem parte as executadas LVM e Lempar; além disso, 

as três empresas possuem o mesmo endereço (Av. Buriti, nº 2691, Distrito 

Industrial I, Manaus/AM  fls. 10/11) e exercem a mesma atividade 

empresarial (comércio e aluguel de maquinário comercial e industrial) (fls. 

115/134 do incidente de desconsideração). 

Veja-se da defesa da agravada POWERTECH no 

incidente: “Ainda que as duas empresas (LVM e POWERTECH) tenham 

identidade de endereço e de diretores, não há qualquer prova de 

confusão patrimonial.” (fls. 225 do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica) (g/n).

Além disso, a exequente SANY IMPORTAÇÃO 

constatou a participação das mesmas administradoras das empresas 

Lempar e Powertech (fls. 15): Regina Vera Nogueira Lemos e Fernanda 

Guimarães Lemos.
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Como se não bastasse, verifica-se o 

redirecionamento automático da página de internet da executada LVM para 

a empresa Powertech, o que permite constatar que a executada prossegue 

suas atividades por meio da empresa agravada.

Em consulta ao sítio da POWERTECH, nota-se a 

informação de que pertence ao GRUPO LEMPAR 

(http://www.powertechrental.com.br/frame.php?pagina=textos.php&DESTIN

O=A%20EMPRESA  acesso em 26.10.2017).

Mais. Conforme demonstrado pela agravante, o 

próprio perfil do FACEBOOK do GRUPO LEMPAR informa sobre a “união” 

das empresas LVM e POWERTECH (fls. 09 e fls. 135/165 do incidente de 

desconsideração).

Também foi juntada “ATA NOTARIAL DE 

CONSTATAÇÃO”, lavrada em 29/02/2016, pelo 4º Tabelião de Notas de 

São Paulo/SP, demonstrando o redirecionamento automático do site da 

LVM para o da POWERTECH, bem como que tem o mesmo endereço, 

sobre a informação pública no Facebook acerca da união das empresas 

LVM e POWERTECH entre outras informações que corroboram a formação 

do grupo econômico (fls. 166/185 do incidente de desconsideração).

A agravada, por sua vez, alegou o seguinte em sua 

defesa no incidente: “(...) em complemento ao que foi abordado no capítulo 

anterior, mesmo com o reconhecimento da existência de grupo econômico, 

a execução deverá atingir tão somente o patrimônio da empresa 

Executada.” (fls. 233).

http://www.powertechrental.com.br/frame.php?pagina=textos.php&DESTINO=A%20EMPRESA
http://www.powertechrental.com.br/frame.php?pagina=textos.php&DESTINO=A%20EMPRESA
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Portanto, ficou claramente demonstrada a confusão 

patrimonial, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, 

nos termos do art. 50 do Código Civil.

Ademais, tal situação encerra nítida infração à lei e 

ao contrato, o que permite a responsabilização solidária de terceiros e até 

dos sócios, nos termos do artigo 1.080 do Código Civil. Aqui reside a 

responsabilização solidária por força de lei.

Também é pertinente lembrar o que dispunha o 

artigo 10, do Decreto nº 3.708, de 10/01/1919: “Os sócios gerentes ou que 

derem o nome à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações 

contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para 

com terceiros solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos 

atos praticados com violação do contrato ou da lei”.

Segundo Gilberto Gomes Bruschi, “(...) em 

situações normais e de acordo com a lei, não serão alcançados os bens dos 

sócios ou mesmo dos administradores. Excepcionalmente, atos praticados 

por sócios, alheios ao interesse da pessoa jurídica e que não lhe trazem 

proveito, acarretam a responsabilização por sua prática, ensejando efeitos 

que extrapolarão a personalidade jurídica, alcançando dessa forma seus 

patrimônios pessoais.” (“Desconsideração da personalidade jurídica: 

aspectos processuais”, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 11).

Essa 23ª Câmara de Direito Privado assim tem 

decidido: “Monitória  Execução  Pessoa jurídica  Encerramento irregular 

da sociedade devedora demonstrada no curso da ação  Responsabilidade 

solidária e ilimitada dos sócios reconhecida  Citação dos sócios 
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determinada, inclusive como forma de garantir a ampla defesa destes na 

oferta de bens penhoráveis  Agravo provido para esse fim” (AI nº 

7.140.346-2, Rel. Des. Rizzatto Nunes, j. em 09/05/2007).

“Desconsideração da personalidade jurídica  Ação 

monitória em fase de cumprimento de sentença  Não localização da 

empresa devedora  Inclusão dos sócios no polo passivo da demanda  

Admissibilidade  Caso em que se deve reconhecer que a executada 

encerrou, de fato, as suas atividades  Hipótese em que não se cuida de 

desconsideração da pessoa jurídica, mas de desativação da sociedade 

devedora, com sua dissolução e liquidação irregular  Fato que afasta a 

responsabilidade limitada dos sócios  Sócios que devem responder, de 

maneira solidária e ilimitada, por todo o débito da empresa executada  

Inviabilidade de extinção do processo em relação à agravante  Agravo 

desprovido” (AI nº 0028326-53.2012.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos 

Marrone, j. em 16/05/2012).

De conseguinte, arcará a agravada com a 

integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, 

§2° e § 8°, do CPC/2015, quantia a ser atualizada pelos índices da tabela 

prática editada pelo TJSP desde a data do acórdão.

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do 

agravo interno interposto pela agravada e dou provimento ao agravo de 

instrumento.

SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator
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