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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2188455-22.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CYRELA 
BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado JOSÉ 
CARLOS DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente), EGIDIO GIACOIA E VIVIANI NICOLAU.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

Donegá Morandini
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento n. 2188455-22.2017.8.26.0000

Comarca: Campinas

Agravante: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações

Agravado: José Carlos da Silva

Voto n. 39.938

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Inexistência de ativos financeiros da executada. Inclusão de 
empresa no polo passivo, ante o reconhecimento de grupo 
econômico. Possibilidade. Precedentes desta Câmara e deste 
Tribunal. Joint Venture firmada entre a agravante e a executada 
que resultou em decréscimo patrimonial da devedora. Ausência de 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência 
de qualquer prejuízo. Contraditório e ampla defesa preservados. 
Indicação de bens da executada que, por si só, não afasta o 
reconhecimento do grupo econômico.
2. Prescrição. Impossibilidade, no caso, de rediscussão do tema em 
cumprimento de sentença. Matéria, a despeito de listada no art. 
525 do CPC, dependente de ocorrência superveniente à formação 
do título executivo, sem possibilidade de reapreciação da temática 
quando mantidas as condições e pressupostos já observados na 
fase processual antecedente. 
3. Excesso de execução. Decisão que determinou a verificação dos 
cálculos pelo contador judicial. Questão que será oportunamente 
apreciada. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão 

reproduzida às fls. 117/119, de lavra do MM. Juiz de Direito Alfredo Luiz Gonçalves, que, 

nos autos da ação declaratória de rescisão contratual, ora em fase de cumprimento de 

sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Cyrela.

Pretende a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/24, o provimento do 

recurso para que seja acolhida a impugnação. Assevera a inexistência de grupo econômico, 

pois não há dependência financeira entre as empresas, tampouco confusão patrimonial. 

Aduz que existiu entre a agravante e a Concima S/A uma parceria pontual (joint venture) 

através de suas subsidiárias, criando-se uma nova empresa para desenvolver alguns 

empreendimentos, dentre os quais não está incluído aquele objeto da ação. 
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Subsidiariamente, sustenta que o CDC diferencia a responsabilidade de acordo com a 

relação entre as empresas do grupo, devendo ser aplicada a subsidiária. Destaca que não 

foram esgotadas as pesquisas de bens da executada, a qual não encerrou suas atividades, 

tendo a agravante juntado aos autos matrículas de imóveis de titularidade da Concima, 

suficientes à garantia do débito. Não estão presentes, portanto, os requisitos para 

desconsideração da personalidade jurídica, argumentando, ainda, que não houve a 

instauração do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC. Suscita a prescrição 

quinquenal dos pleitos do exequente e excesso de execução. Requer a atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso.

O recurso foi processado, sem efeito suspensivo (fls. 1499). Houve a 

interposição de agravo interno. Não houve apresentação de contraminuta (fls. 1501).

É O RELATÓRIO.

2. O recurso não comporta provimento.

Cuida-se de fase de cumprimento da sentença que decretou a rescisão do 

contrato havido entre o exequente e a Concima Construções S/A e CR Bandeiras 

Cooperativa, condenando as rés solidariamente à devolução dos valores pagos pelo autor a 

título de preço do imóvel, de uma só vez (fls. 77/80).

Ausente pagamento voluntário do débito e infrutífera a penhora on line (fls. 

547), foi reconhecida a existência de grupo econômico, com a inclusão da Cyrela no polo 

passivo (fls. 92/94).

Em que pese o inconformismo da agravante, esta Câmara já se posicionou 

sobre o tema no agravo de instrumento nº 0000414-47.2013.8.26.0000, em julgamento do 

qual participou este Relator, no sentido de reconhecer a formação de grupo econômico 

entre a Cyrela e o grupo Concima: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual c/c indenização por 

danos morais e materiais Cumprimento de sentença Inexistência de numerário em 

conta da executada e de seus sócios, para penhora on line Empresa executada 

participante de grupo econômico Empresas do mesmo ramo econômico e com os 

mesmos sócios Joint venture firmada entre a agravante e esse grupo econômico 

Responsabilidade perante os consumidores que se estende à agravante Termo 

contratual de rescisão do Acordo Operacional que não afeta os consumidores 

Manutenção no polo passivo Recurso não provido” (Agravo de Instrumento 
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0000414-47.2013.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julgamento: 

18/06/2013).

As razões constantes do acórdão em questão aplicam-se ao presente caso. 

No mesmo sentido, ainda, outro precedente deste Tribunal envolvendo as mesmas 

empresas: “Agravo de instrumento Ação de rescisão contratual c.c. indenização 

Cumprimento de sentença Pedido de extensão da execução a empresas que seriam 

solidariamente responsáveis pela dívida Decisão que deferiu o pedido e determinou a 

penhora de ativos financeiros Alegação de que os documentos juntados não 

demonstrariam a responsabilidade solidária entre as empresas Descabimento 

Agravantes e as empresas executadas pertencem ao mesmo grupo empresarial, o que 

se dessume dos documentos juntados Precedente desta Corte reconhecendo o mesmo 

fato Possibilidade de extensão da execução às sociedades que constituírem um mesmo 

grupo Precedente do STJ Possibilidade da medida se dar em fase de execução, sem 

afronta ao princípio do contraditório Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO”  

(Agravo de Instrumento 0174788-42.2013.8.26.0000; Rel. Des. Miguel Brandi; 7ª Câmara 

de Direito Privado; Julgamento: 04/12/2013).

Reconhecido o grupo econômico, irrelevante que não tenha a agravante 

participado do empreendimento que gerou a condenação.

Admitida, outrossim, a inclusão das empresas do grupo na fase de 

cumprimento de sentença, independentemente de sua participação na fase cognitiva. 

Quanto à alegação de ausência de instauração do incidente de desconsideração, não se 

vislumbra qualquer nulidade, eis que não comprovado qualquer prejuízo à agravante, posto 

que foram observados o contraditório e a ampla defesa.

Evidenciado, ainda, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos 

consumidores em decorrência do grupo, considerando a ausência de ativos financeiros da 

executada, somado ao fato de que não restou à Concima nenhuma participação na empresa 

criada pela Joint Venture, pois os 20% das cotas que detinha foram transferidos para a 

agravante Cyrela, que assumiu 100% das cotas e dos empreendimentos, contribuindo, 

assim, para o decréscimo patrimonial da executada. Corroborando este entendimento, 

conforme documentação trazida aos autos pela própria agravante, há manifestação da 

executada Concima no sentido de que o contrato celebrado com a Cyrela, bem como sua 

rescisão, teria lhe causado enorme prejuízo financeiro e que por pouco não causou o 
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encerramento de suas atividades, bem como que efetuou a venda de suas cotas na 

sociedade em condições extremamente desfavoráveis, permitindo que todos os resultados 

dos projetos fossem auferidos pela ora recorrente (fls. 1034/1036).

A indicação de bens da executada passíveis de responder pelo débito, por si 

só, não afasta a possibilidade de reconhecimento do grupo econômico, tampouco 

asseguram, de pronto, a solvabilidade da devedora. Caberá ao R. Juízo de origem 

determinar as medidas necessárias à persecução do débito, inclusive no que se refere à 

responsabilidade atribuída à agravante, se subsidiária ou solidária, considerando que não 

houve pronunciamento judicial a este respeito, inviabilizando a análise do tema nesta sede, 

sob pena de supressão de instância.

Não há que se falar, ainda, em prescrição. Nem se sustente que a referida 

matéria não se mostra sujeita à preclusão, tanto assim que inserida no rol das hipóteses que 

autorizam a impugnação ao cumprimento da sentença. Primeiro porque o trânsito em 

julgado aparta as alegações processuais e meritórias afinadas com o pedido e causa de 

pedir descritos pela parte demandante, na forma do art. 508 do CPC: “Transitada em 

julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações 

e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do 

pedido”. E depois, por mais que se admita a alegação de prescrição em impugnação, 

segundo o disposto no art. 525 do CPC, é imprescindível que seja superveniente à 

formação do título executivo, sem possibilidade de reapreciação das temáticas quando 

mantidas as condições e pressupostos já observados na fase processual antecedente, como 

ocorrido nesta hipótese.

Quanto ao excesso de execução alegado, nada a alterar , na medida em que a 

decisão agravada consignou a necessidade de verificação dos cálculos pelo contador 

judicial, de modo que a questão será oportunamente apreciada pelo Juízo de origem.

Impõe-se, neste contexto, a manutenção da decisão agravada.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Donegá Morandini 
          Relator
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