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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2061556-76.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CYRELA 
BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são agravados 
CLAUDIA HELENA GAZONI, CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS e 
COOPERATIVA RESIDENCIAL ILHAS INDONÉSIAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS 
COLTRO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS E FÁBIO PODESTÁ.

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

James Siano
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 31133
COMARCA: Campinas
AGTE: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações
AGDOS: Claudia Helena Gazoni e outro

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão que rejeitou a 
impugnação ao cumprimento de sentença.
Cabimento parcial. Não tendo sido efetivamente demonstrado que 
a Cyrella e a Concima fazem parte do mesmo grupo econômico, 
não há porque estender os efeitos da desconsideração da 
personalidade jurídica. O prazo prescricional para ação de rescisão 
contratual por inadimplemento c.c devolução de valores é de 10 
anos. Inteligência do art. 205, CC.
Recurso parcialmente provido.

Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 109/111 que 

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega ilegitimidade passiva para responder pelo débito 

exequendo.  Não existe formação de grupo econômico entre a executada e a 

agravante.

Não há que se falar em incorporação ou sucessão empresarial 

das executadas pela Cyrela. Entre a agravante e a Concima S/A existiu uma parceria 

pontual (joint venture), através de suas subsidiárias (Living Empreendimentos - Grupo 

Cyrela e Viver Empreendimentos Imobiliários e Participações - Grupo Concima), 

criando-se uma nova empresa, a Concima Participações Ltda.

Ocorre, porém, que o crédito executado foi constituído em 

1995, muito antes da joint venture firmada entre as executadas.

Aponta ausência de confusão patrimonial a ensejar a 

responsabilização da Cyrella.

Alega excesso de execução.

Sustenta ocorrência de prescrição. Trata-se de pedido de 

rescisão contratual por inadimplemento, com devolução de valores pagos. O 

inadimplemento das executadas se deu em 2000 e a demanda foi proposta apenas 

em 08/2006.

Assevera que não haverá nenhum prejuízo com a suspensão 

do levantamento dos valores depositados nos autos, notadamente porque será 
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aplicada correção monetária.

Efeito suspensivo deferido à f. 2083/2085.

Contraminuta apresentada às f. 2089/2107 e f. 2291/2305.

Informações prestadas pelo juízo a quo à f. 2874.

É o relatório.

Procedem em parte as razões recursais.

Com efeito, não basta a agravante alegar que não faz parte do 

mesmo grupo econômico da executada, tampouco que não tenha havido confusão 

patrimonial, seria imprescindível comprovar as suas sustentações.

Não tendo sido efetivamente demonstrado que a Cyrella e a 

Concima fazem parte do mesmo grupo econômico, não há razão para estender os 

efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à Cyrella.

O ônus da prova de demonstrar que a Cyrela é legitimada a 

responder solidariamente era dos autores e não da ré.

Nos termos do art. 205 do CC, o prazo prescricional para ação 

de rescisão contratual por inadimplemento c.c devolução de valores é de 10 anos.

Nesse sentido, precedente do STJ:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA DE 

IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES 

PAGOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO.

1.  A pretensão ao recebimento  de  valores  pagos, que não 

foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e 

venda de imóvel, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) 

anos, previsto no  artigo  205  do  Código.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

JAMES SIANO

Relator
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