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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2204658-59.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante 
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE - HOSPITAL EVANGÉLICO DE 
SOROCABA, é agravado INCOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO AVANÇADO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª 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 GILBERTO LEME 
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 18 de janeiro de 2018.

Gilberto Leme
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de instrumento n.º 2204658-59.2017.8.26.0000 

Comarca: Sorocaba

Agravante: Associação Evangélica Beneficente  Hospital 

Evangélico de Sorocaba

Agravada: Incor Centro de Diagnóstico Avançado Ltda. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. 
CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. FASE DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE 
EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RÉ NO 
POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. 
O simples fato de a empresa ter objeto 
social semelhante ao da ré e os mesmos 
sócios somente comprova que pertencem ao 
mesmo grupo econômico, o que não gera 
confusão de patrimônios. Agravante que 
não se desincumbe de comprovar que a 
empresa é utilizada para fraudar 
credores. Impossibilidade de inclusão de 
pessoa jurídica no polo passivo de 
demanda executiva, da qual não participou 
na fase de conhecimento. Recurso 
desprovido. 

VOTO N.º 20.239 

 

Trata-se de recurso de agravo de 

instrumento interposto à r. decisão que indeferiu a inclusão 

da empresa Centro Diagnóstico Incor Sorocaba Ltda. no polo 

passivo da fase de cumprimento de sentença. 

Alega a autora-agravante que não requereu 
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a desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, a 

inclusão da aludida empresa no polo passivo da execução, 

tendo em vista tratar-se de sucessora da ré-executada, sendo 

evidente a fraude na formação de nova pessoa jurídica. Aduz 

que se trata de empresas coligadas e do mesmo grupo 

econômico, com os mesmos sócios e objeto social muito 

semelhante.  

Agravo tempestivo, preparado e 

respondido.

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo 

ao recurso. 

É o relatório.

Cuida-se de ação monitória fundada em 

contrato de prestação de serviços ajuizada contra a ré Incor 

Centro de Diagnóstico Avançado Ltda., tendo sido  constituído 

o título executivo e iniciada a fase de cumprimento de 

sentença. 

Uma vez constituído o título executivo 

contra a ré, somente os bens a ela pertencentes respondem 

pelo débito exequendo, exceto em caso de desconsideração da 

personalidade jurídica, quando poderá atingir bens dos sócios 

ou em caso de sucessão empresarial, quando a sucessora passa 

a responder pelas dívidas da sucedida. 

No caso em tela, ao contrário do que 

consta da r. decisão agravada, não se trata de 

desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 

do CC, uma vez que não pretende a agravante alcançar bens dos 
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sócios da empresa, mas, sim, de outra empresa, que alega ter 

sido criada para fraudar credores da primeira.  

Ocorre que, pela própria narrativa 

trazida pela agravante, infere-se que não se trata de 

sucessão de empresas, pois tanto a ré como a empresa que se 

pretende incluir no polo passivo da execução encontram-se 

ativas e em plena atividade, conforme se infere da ficha 

cadastral da JUCESP (fls. 169/172 dos autos principais).

Na verdade, o que se verifica é que, 

tendo objetos semelhantes e os mesmos sócios, as empresas 

compõem o mesmo grupo econômico, mas tal fato não enseja a 

conclusão lógica de que haja confusão de seus patrimônios e 

que uma delas esteja sendo utilizada a fim de fraudar 

credores.

Note-se que a ré foi criada em 1994 e a 

empresa Centro de Diagnóstico Incor Sorocaba Ltda. foi criada 

em 2007, ou seja, muito tempo antes da contratação havida 

entre as partes, o que ocorreu em 2012, as duas empresas já 

se mantinham em concomitante atividade. 

Assim, sem que a autora-agravante se 

desincumbisse de comprovar confusão patrimonial ou fraude 

contra credores, o simples fato de estar tendo dificuldade de 

localizar bens penhoráveis de titularidade da executada não 

enseja a inclusão de pessoa jurídica que não participou do 

processo de conhecimento no polo passivo do cumprimento de 

sentença.  

Por todo o exposto, pelo meu voto, nego 
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provimento ao recurso. 

GILBERTO LEME
Relator
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