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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2015859-32.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes 
RACHEL WEISSMANN TELES GARCIA e CARLOS EDUARDO PENHA 
GARCIA, são agravados CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA e 
CR ILHAS GREGAS - COOPERATIVA RESIDENCIAL AUTO FINANCIADA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos, 
deram parcial provimento ao recurso. Declara voto o 3º Juiz., de conformidade com o 
voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI 
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

Luiz Antonio Costa
relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 17/32813
Agravo de Instrumento nº 2015859-32.2017.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: RACHEL WEISSMANN TELES GARCIA e outro
Agravado: CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA e 
outro

Ementa: Agravo de Instrumento  Ação de Rescisão de 
contrato cc Restituição de valores  Insurgência contra parte 
da decisão que não reconheceu a formação de grupo 
econômico entre as executadas, deixando de incluí-las no polo 
passivo da execução  Desconsideração da personalidade 
jurídica pode alcançar não apenas sócios, mas também outras 
empresas participantes do mesmo grupo econômico  
Verificados os autos, há que se determinar a inclusão da 
Agravada Concima Empreendimentos e Construção Ltda no 
polo passivo da execução, logo no procedimento da 
desconsideração  Decisão reformada apenas neste ponto  
Recurso parcialmente provido.

Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto 

contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão de contrato cc 

Restituição de valores, que afastou pleito dos Agravantes de 

reconhecimento de grupo econômico entre as Agravadas, deixando de 

incluí-las no polo passivo da lide.

Os Agravantes pugnam pela reforma de parte da decisão, para 

que seja reconhecida a formação do grupo econômico, com imediata 

determinação da inclusão de referidas empresas do grupo econômico no 

polo passivo da execução. 
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Em sede de cognição inicial (fls. 166/172), não concedi a 

tutela antecipada pleiteada.

Sem resposta (fls. 177).

É o Relatório.

Os Agravantes associaram-se à cooperativa CR Ilhas Gregas 

Cooperativa Residencial Autofinanciada, a fim de adquirir imóvel da 

Concima. Após pagamento de parte do preço, o imóvel não foi entregue, 

razão por que, em 2008, os Agravantes propuseram ação em face da CR e 

da Concima buscando a resolução do contrato e o ressarcimento do 

“quantum” desembolsado. Em 2011, a ação foi julgada procedente e as rés 

condenadas a ressarcir o valor recebido.

Os Agravantes promoveram o cumprimento da sentença, mas 

diante de grandes dificuldades em reaver sua perda, requereram com base 

no art. 28 § 5º do CDC a desconsideração da personalidade jurídica das 

executadas e responsabilização das empresas Cyrela Brazil Realty S/A, 

Concima Participações Ltda. e Concima Empreendimentos e Construção 

Ltda., com as quais as executadas constituiriam grupo econômico (fls. 

85/8). 

Na decisão impugnada (fls. 159/60), o d. Juiz deferiu a 

instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

relativamente aos sócios das executadas, mas não quanto às empresas 

indicadas pelos Agravantes, nos seguintes termos:
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“O reconhecimento da figura denominada 'grupo econômico' se 

trata de medida excepcional e de difícil aplicação devido às 

inúmeras formas sob as quais se materializam as relações 

econômicas entre as entidades, as quais continuam dotadas de 

personalidade e patrimônio próprios e independentes.

“Na espécie, o exequente embasa seu pedido de reconhecimento 

de grupo econômico formado pela empresa executada 

'CONSIMA' e outras empresas do mesmo ramo de atividade 

com a apresentação das fichas cadastrais arquivadas junto à 

JUCESP (fls. 359/75 [68/84 nestes autos]).

“Contudo, não se logrou comprovar a existência da confusão 

patrimonial, assim como a identidade de controle administrativo 

das empresas indicadas, de objeto social, de endereços, nem 

mesmo a transferência de patrimônio entre elas, tampouco de 

que a atividade tem enquadramento no conceito legal de 'grupo 

econômico' dado pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.º 

6.404/76), a partir da interpretação coordenada dos artigos 265, 

267 e 269.

“Pelo contrário, da análise das fichas cadastrais apresentadas é 

possível verificar que sequer os sócios da empresa executada são 

sócios das demais empresas indicadas, deixando por terra os 

argumentos da parte exequente.

“Assim, indefiro o pedido” (fls. 159/60).

Os Agravantes insistem na existência de grupo econômico, 

como provariam as relações entre as empresas evidenciadas nas respectivas 
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alterações sociais (fls. 68/ss) e decidido em outros casos semelhantes (fls. 

56/ss), e requerem a inclusão imediata dessas companhias no polo passivo 

da execução.

Pois bem.

Diante do simples inadimplemento de uma dívida, a Lei 

efetivamente garante ao consumidor credor a desconsideração da 

personalidade jurídica do fornecedor devedor a fim de alcançar seus sócios 

(CDC 28 § 5º). Nesse sentido a interpretação da regra legal pelo STJ:

“1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade empresária  acolhida em nosso ordenamento jurídico, 

excepcionalmente, no Direito do Consumidor  bastando, para 

tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o 

pagamento de suas obrigações, independentemente da existência 

de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o 

suficiente para se 'levantar o véu' da personalidade jurídica da 

sociedade empresária. Precedentes do STJ: […].

“2. 'No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, 

§ 5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica 

podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação 

da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade 

de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da 

sociedade empresária' (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011)”

(AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 
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02.09.2014 pela 4ª T.)

Noto que a chamada “teoria menor” da desconsideração da 

personalidade jurídica continua a ser empregada pelo Tribunal da 

Cidadania, como se depreende do seguinte precedente, mais recente, que 

alude ao julgado mencionado acima:

“4. Desconsideração da Personalidade Jurídica: Hipótese do art. 

28 do CDC plenamente concretizada. No contexto de uma 

relação de consumo, em atenção ao art. 28, §5º, do CDC, os 

credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao 

patrimônio dos sócios, por meio da disregard doctrine, a partir 

da caracterização da configuração de prejuízo de difícil e incerta 

reparação em decorrência da insolvência da sociedade. Na 

espécie, é nítida a dificuldade na reparação do prejuízo 

evidenciada na sentença e no acórdão prolatados” (REsp 

1537890/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 

08.03.2016 pela 3ª T.).

Noto ainda que a desconsideração da personalidade jurídica 

pode alcançar não apenas sócios, mas também outras empresas 

participantes do mesmo grupo econômico:

“A jurisprudência, entretanto, valendo-se da ratio das normas 

legais referidas, vem as interpretando de forma extensiva e 

criando novas modalidades de desconsideração de personalidade 
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jurídica, não previstas expressamente em lei. Há a 

desconsideração da personalidade jurídica entre empresas do 

mesmo grupo econômico, bem como a desconsideração da 

personalidade jurídica inversa” (Flávio Tartuce e Daniel 

Amorim, Manual de Direito do Consumidor, 5ª ed., São Paulo: 

Forense, 2016, item 12.3.1).

Esclarecida a possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica para alcançar empresas do mesmo grupo 

econômico, bem como seu requisito (a dificuldade de haver quitação do 

fornecedor devedor), passo a verificar a legitimidade passiva das empresas 

Cyrela Brazil Realty S/A, Concima Participações Ltda. e Concima 

Empreendimentos e Construção Ltda. para o incidente de desconsideração.

A executada Consima Incorporadora Construtora Ltda. tem 

como sócio Fábio Ribeiro da Silva (fls. 68), que também é sócio da 

empresa Concima Empreendimentos e Construção Ltda. (fls. 81), a qual, 

por sua vez, constituiu com a Cyrela a “joint venture” Concima 

Participações (fls. 79).

Entendo que, à vista do documento de fls. 79, a relação da 

Cyrela com a executada é pontual e limita-se à “joint venture”, o que afasta 

de pronto a caracterização de grupo econômico.

Quanto à Concima Empreendimentos e Construção Ltda., 

considerando a teoria do “status assertionis”, entendo que o fato de ter o 

mesmo nome e mesmo sócio são indícios suficientes para justificar sua 
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inclusão no procedimento da desconsideração.

Enfim, quanto à Concima Participações Ltda., trata-se de 

empresa da qual a Concima Empreendimentos participa apenas com 20% 

(fls. 79), concluindo-se que a Concima Empreendimentos não a controla e 

que a Concima Participações assim não participa propriamente do grupo 

econômico.

Assim, o pleito dos Agravantes deve ser acolhido em parte, 

incluindo a Agravada Concima Empreendimentos e Construção Ltda no 

polo passivo da execução.

Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao 

recurso.

Luiz Antonio Costa
Relator
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Voto nº 14/20053
Agravo de Instrumento nº 2015859-32.2017.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: RACHEL WEISSMANN TELES GARCIA e CARLOS 
EDUARDO PENHA GARCIA 
Agravados: CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA e 
CR ILHAS GREGAS - COOPERATIVA RESIDENCIAL AUTO 
FINANCIADA
Origem: 7ª Vara Cível do Foro de Campinas
Juiz: Celso Alves de Rezende
Relator: Luiz Antonio Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Venda e compra  Concima 
Empreendimentos que não faz parte do grupo 
econômico da executada, tampouco existe 
confusão patrimonial entre elas  Inclusão no 
polo passivo da execução  Inadequação  
Recurso, por meu voto, improvido.

1. Sem embargo do inconfundível 

conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele 

discordar em parte.

O agravo de instrumento, pelo voto do 

desembargador relator, seria provido em parte, nos seguintes termos:
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“Ementa: Agravo de Instrumento  Ação de 
Rescisão de contrato cc Restituição de 
valores  Insurgência contra parte da decisão 
que não reconheceu a formação de grupo 
econômico entre as executadas, deixando de 
incluí-las no polo passivo da execução  
Desconsideração da personalidade jurídica 
pode alcançar não apenas sócios, mas 
também outras empresas participantes do 
mesmo grupo econômico  Verificados os 
autos, há que se determinar a inclusão da 
Agravada Concima Empreendimentos e 
Construção Ltda no polo passivo da 
execução, logo no procedimento da 
desconsideração  Decisão reformada apenas 
neste ponto  Recurso parcialmente provido.”.

Não me parece, no entanto, que seja o 

caso de reforma da decisão agravada.

Concordo com o relator sorteado quanto à 

não inclusão das demais empresas no polo passivo da demanda.

Quanto à empresa Concima 

Empreendimentos e Construção Ltda., porém, cuja inclusão no polo 

passivo foi determinada pelo relator sorteado, ouso discordar.

Não há nos autos elementos que possam 

indicar que tal empresa forme grupo econômico com a executada.

Ao que consta, apenas participaram de 
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empreendimentos, atuando no mesmo ramo, não significando que sejam 

parte do mesmo grupo econômico, ou que exista confusão patrimonial, a 

justificar a inclusão de tal empresa no polo passivo da execução.

Ademais, os quadros sociais são diversos, 

irrelevante o fato de existirem sócios que participaram de ambas e de 

possuírem nome semelhante, cuidando-se de pessoas jurídicas 

diversas.

3. Ressalvando, portanto, a douta 

convicção do desembargador relator, ouso desta vez, dele discordar em 

parte, pois, segundo o meu voto, a hipótese é de IMPROVIMENTO do 

recurso. 

Luís Mário Galbetti

Desembargador 
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Categoria Nome do assinante Confirmação

1 8 Acórdãos 
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LUIZ ANTONIO SILVA COSTA 78AD4EC
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de Votos

LUIS MARIO GALBETTI 79532DB

Para conferir o original acesse o site: 
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2015859-32.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


