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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2198864-57.2017.8.26.0000, da Comarca de Santo André, 

em que é agravante SALSO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., é 

agravado W.M. VARICODA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade 

com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 22 de janeiro de 2018
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 20.053 
Agravo de Instrumento nº 2198864-57.2017.8.26.0000 
Foro de Santo André / 2ª Vara Cível 
Juiz(a): Luís Fernando Cardinale Opdebeek 
Agravante(s): Salso Administração de Imóveis Ltda. 
Agravado(a)(s): WM Varicoda Comércio de Cereais Ltda. 
Interessado: Vidata Alimentos Ltda. e Luis Roberto Sonnerviq

AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTAURAÇÃO DE 
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE 
TERCEIRA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS LEGAIS. REVOGAÇÃO.
Não se confundem os institutos da desconsideração de 
personalidade jurídica (ainda que na modalidade 
desconsideração inversa da personalidade) com a fraude contra 
credores e fraude à execução. Também são distintos os 
requisitos para a formação de grupo econômico e a derradeira 
responsabilização de terceiros do grupo pela dívida executada. 
No caso concreto, e a despeito da possível existência de 
dilapidação patrimonial praticada pelo executado, o 
reconhecimento da ineficácia de alienação de quotas sócias e 
eventual fraude a credores devem ser obtidos pela via 
adequada.
Agravo provido.

Vistos,

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 
decisão acostada a fls. 207, proferida em sede de incidente de 
desconsideração de personalidade jurídica ofertado nos autos da ação de 
execução de título extrajudicial proposta por WM Varicoda Comércio de 

Cereais Ltda., que determinou o arresto de veículos e de ativos financeiros da 
Salso Administração de Imóveis Ltda. e o arresto de cotas societárias desta, 
transferidas pelo executado Luis Roberto Sonnerviq a seus filhos.
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Inconformada, a Salso Administração de Imóveis Ltda. (terceira) 
interpõe o presente agravo de instrumento e, em síntese, aduz em suas 
razões recursais que: a) a cessão de cotas ocorreu em 30 de março de 
2.016, antes da distribuição da ação executiva, realizada em 15 de abril de 
2.016; b) o executado Luis Roberto Sonnerviq detinha 25,61% das quotas 
sociais da Salso Administração de Imóveis Ltda.; c) para formação de 
grupo econômico de direito exige-se “(i) controle por uma sociedade sobre todas 
as demais; e que este controle esteja fundado na (ii) titularidade de ações ou de cotas 

ou, ainda, mediante acordo entre os sócios” (fls. 08); d) inexiste nos autos 
qualquer prova de formação de grupo econômico; e) a Salso (agravante) 
não guarda qualquer relação de atividade, endereço ou confusão de 
patrimônio com outras pessoas das quais é sócio o executado Luis Roberto 

Sonnerviq; f) a Salso Administração de Imóveis Ltda. foi constituída, como 
antecipação de legítima, por cisão parcial Sonnervig Participações S/A.; g) 
as ações da Sonnervig Participações S/A foram cedidas pelos genitores do 
sócio, como antecipação de legítima, com renúncia do usufruto dos 
rendimentos; h) é incabível o arresto de bens da Salso; h) houve violação 
da contraditório e ampla defesa. Pede o desbloqueio dos ativos financeiros 
e a reforma da decisão que determinou o arresto cautelar de bens.

O recurso foi impulsionado sem efeito ativo, mantendo-se a 
decisão hostilizada e sobrestando-se apenas os atos de alienação e 
transferência do patrimônio bloqueado até o deslinde da questão pelo 
Órgão Colegiado.

Manifestou-se o terceiro Ricardo André Sonnervig (fls. 
273/309) e, novamente, a agravante Salso (fls. 311/312). 

A agravada ofereceu contraminuta (fls. 324 e seguintes).

É o relatório do essencial.

2. Decide-se.

2.1. Preliminarmente, com o julgamento do mérito do agravo 
de instrumento, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos 
pela recorrente contra decisão desta Relatora, a qual processou o presente 
agravo com parcial efeito suspensivo apenas para sobrestar os atos de 
alienação e transferência do patrimônio bloqueado até o deslinde da 
questão pelo Órgão Colegiado. 
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2.2. No que diz respeito ao mérito recursal, compulsando os 
autos, vislumbra-se que WM Varicoda Comércio de Cereais Ltda. 
ingressou com ação de execução de título extrajudicial contra Vidara 
Alimentos Ltda. e Luis Roberto Sonnervig, na data de 15 de abril de 2.016, 
para satisfação de dívida totalizada em R$ 1.296.585,38, indicada em 
cheques emitidos pela primeira executada e avalizado pelo segundo 
executado.

Na petição inicial da ação executiva, a exequente/agravada 
protestou pelo deferimento de tutela cautelar, a fim de que fosse sobrestada 
a eventual transferência de quotas sociais da executada Vidara Alimentos 
Ltda. Antes que fosse apreciado referido pedido, adveio notícia da 
transferência, a seus filhos, das quotas sociais que o executado Luis 
Roberto Sonnervig possuía em relação a terceira pessoa Salso 
Administração de Imóveis Ltda, requerendo a exequente/agravada a 
declaração de ineficácia da alienação das quotas. 

Versa o presente recurso sobre a declaração de ineficácia de 
alienação de quotas sociais da Salso Administração de Imóveis Ltda. feita 
pelo executado Luis Roberto Sonnervig a seus filhos, bem como sobre a 
decretação de arresto de bens da Salso Administração de Imóveis Ltda. 
Insurge-se esta contra decisão, proferida em incidente de desconsideração 
de personalidade jurídica, com o seguinte teor:

“Recebo como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 
com efeito suspensivo (artigo 134, parágrafo terceiro, do Código de 
Processo Civil). Façam-se as anotações de praxe, cadastrando-se as 
partes a serem citadas no polo passivo deste incidente e certificando-se a 
suspensão nos autos principais, nos exatos termos do artigo 134, 
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista as alegações do exequente e toda a documentação 
carreada neste incidente, havendo veementes indícios de que o executado 
Luis Roberto Sonnervig promoveu a dilapidação patrimonial ao tempo 
em que contraía dívidas (entre janeiro e abril de 2016), parecendo claro 
o seu propósito de se preparar para lesar os credores, em verdadeiro 
abuso de direito, inclusive ao ceder aos filhos as cotas da Salso 
Administração de Imóveis Ltda. (CNPJ nº 12.402.302/0001-75), defiro o 
pedido do item "a.1" e determino o arresto dos ativos financeiros e dos 
veículos em nome da retro mencionada pessoa jurídica, por meio dos 
respectivos sistemas informatizados (fls. 77/95).Pelos mesmos motivos, 
observando-se ainda o documento de fl. 98 e os demais juntados aos 
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autos, para efeitos limitados a este processo, reconheço a ineficácia da 
cessão das cotas da Salso Administração de Imóveis Ltda. feita por Luis 
Roberto Sonnervig, registrada pela alteração do contrato social datado 
de 16 de fevereiro de 2016 (fls. 78/86), assim como defiro o arresto 
dessas cotas em favor da exequente WM Varicoda Comércio de Cereais 

Ltda. (CNPJ nº 12.185.343/0001-57), oficiando-se à JUCESP. (...)”.

A irresignação comporta acolhimento.

2.3. Inicialmente, define-se o arresto cautelar de bens (artigo 
301 e 799, inciso VIII, ambos do atual Código de Processo Civil) como 
uma tutela de urgência deferida em favor do credor que demonstrar a 
existência de fatos que coloquem em risco o resultado final do processo 
executivo, ou seja, a satisfação da dívida executada, como nas hipóteses de 
dilapidação de garantia, a probabilidade da insolvência do devedor, a 
tentativa de dilapidação do patrimônio pelo devedor, dentre outras. Não é a 
hipótese dos autos.

São distintos os institutos da desconsideração de personalidade 
jurídica (ainda que na modalidade desconsideração inversa da 
personalidade) e da fraude contra credores e fraude à execução. Também 
são distintos os requisitos para a formação de grupo econômico e a 
derradeira responsabilização de terceiros do grupo pela dívida executada.

· Da formação de grupo econômico

A despeito da necessidade de dilação probatória e do resultado 
final do incidente instaurado, as provas carreadas até o presente momento 
pela recorrente não são suficientes para comprovarem a alegada formação 
de grupo econômico. 

Ora, inexiste no feito contrato que demonstre o grupo 
econômico de direito. E, ainda que se considere uma mera reunião de fato, 
o grupo econômico é caracterizado pela simultânea autonomia econômica, 
unidade de gestão e objetivos das sociedades que o integram. Assevera 
Arnoldo Wald:

“Em síntese, cabe concluir que, no formato do grupo societário de que 
se cogita, estão presentes tanto a unidade quanto a autonomia 
econômica da atividade do grupo, considerando-se que, na sua essência, 
trata-se, verdadeiramente, de uma empresa única, constituída de 
sociedades interdependentes, com unidade de gestão e finalidade 

grupal” (DOUTRINAS ESSENCIAIS  direito empresarial: sociedades 
anônimas, v.3. Arnoldo Wald, organizador. São Paulo: RT, 2011. p. 340). 
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A mera juntada de fichas cadastrais pouco esclarece sobre a 
identidade de gestão e unidade tanto econômica como de objetivos, ou seja, 
o grupo econômico (fls. 50/59 do incidente originário).

· Da desconsideração inversa da personalidade jurídica

Na hipótese de desconsideração inversa de personalidade 
jurídica, o credor/exequente pretende, lastreado no comportamento abusivo 
(caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade), que os 
efeitos de determinada obrigação sejam estendidos à pessoa jurídica da 
qual a pessoa física devedora/executada é sócia. 

Por se tratar de medida severa, sua aplicação vem sendo 
admitida somente mediante a comprovação inequívoca de que o devedor 
utiliza indevidamente da pessoa jurídica, com propósito escuso de se 
esquivar do adimplemento das responsabilidades assumidas para com seus 
credores.

Ocorre que, na situação em testilha, quando da instauração do 
incidente em 13 de setembro de 2.017, Luis Roberto Sonnervig 
(devedor/executado) não era mais sócio da agravante Salso Administração 
de Imóveis Ltda (fls. 59 do incidente originário). Nesse contexto, o exame 
superficial das provas não confere plausibilidade ao pedido de imediato 
reconhecimento da desconsideração inversa de personalidade jurídica. 

· Da fraude à execução e fraude contra credores

Na realidade, e considerado o expresso pedido da 
recorrida/exequente, pretende esta o reconhecimento da ineficácia da 
alienação fraudulenta de quotas sociais, feita pelo executado Luis Roberto 
Sonnervig a seus filhos.

Pois bem.  

Sobre o tema, para que reste configurada a fraude à execução, 
são necessários dois requisitos: a litispendência com citação válida, e a 
frustração dos meios executórios. Além desses requisitos, a jurisprudência 
exige um terceiro: a má-fé do terceiro adquirente. E assim dispõe a súmula 
375 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “o reconhecimento de fraude 
à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova 
de má-fé do terceiro adquirente”.
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No caso concreto, à época da transmissão da quota social, em 
30 de março de 2.016, sequer havia sido ajuizada a ação de execução, 
distribuída em 15 de abril de 2.017.

Inobstante o resultado final do incidente, é frágil a alegação de 
caracterização de fraude à execução.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 
375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE 
DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. 
PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 
4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É 
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, 
ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O 
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora 
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 
375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito 
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a 
má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do 
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha 
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob 
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. 
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude 
de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a 
averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 
2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se 
anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, 
determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução 
processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956943 / PR CE 
- CORTE ESPECIAL Ministra NANCY ANDRIGHI Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA20/08/2014).

A despeito da possível existência de dilapidação patrimonial 
praticada pelo executado Luis Roberto Sonnervig, a desconstituição do 
negócio jurídico fraudulento e o reconhecimento de fraude a credores 
devem ser obtidos pela via adequada.

Nesse sentido:
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL  insurgência em face da decisão pela qual foi 
indeferido o requerimento do agravante de reconhecimento de simulação 
e de declaração de nulidade de negócios jurídicos realizados pelo 
devedor  pretensão descabida no bojo da execução  negócios jurídicos 
celebrados antes do ajuizamento da execução  reconhecimento de 
fraude contra credores ou mesmo de simulação de negócio jurídico, no 
caso, que demanda ajuizamento de ação autônoma, com possibilidade 
ampla dilação probatória  precedentes  decisão mantida  agravo 
desprovido. (AI n.º 2158543-77.2017.8.26.0000  TJSP/12ª Câmara de 
Direito Privado  Rel. Des. Castro Figliolia  j. 05/12/2017).

“Arresto - Medida acautelatória urgente - Processo de execução de 
título extrajudicial Pretensão do exequente fundada no art. 615, inciso 
III, do CPC Escopo de arrestar imóveis alienados antes do ajuizamento 
da ação de execução - Fraude, na hipótese, contra credores, perpetrada 
através de pessoas jurídicas constituídas por filhos de coexecutado - 
Desconsideração da personalidade jurídica ainda açodada para a 
ampliação subjetiva do polo passivo da ação de execução - Medida 
acautelatória urgente só admissível contra quem já é parte na ação de 
execução - Inconfundibilidade da fraude contra credores e da fraude de 
execução - Recurso desprovido.” (AI n.º 2038856-48.2013.8.26.0000  
TJSP/12ª Câmara de Direito Privado  Rel. Des. Cerqueira Leite  j. 
20/01/2014).

Respeitado o posicionamento do douto juízo “a quo”, estão 
ausentes os requisitos legais que justificam o arresto.

3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para 
revogar o arresto de bens da agravante Salso Administração de Imóveis 
Ltda.

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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