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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000990-77.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAN O 
COSTA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME, é apelada INDRANI MAJUMDER.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª Câmara Extraordinária 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 LUIZ EURICO 
(Presidente) e HUGO CREPALDI.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Maria de Lourdes Lopez Gil
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1000990-77.2014.8.26.0003 (digital)

Apelante: Ivan O Costa Comércio de Móveis Me (corréu)

Apelada: Indrani Majumder (autora)

Interessados: Ocka Comércio de Móveis e Utilidades Ltda, Brazo 

Indústria e Comércio de Móveis Ltda, Genivaldo Oliveira Costa, Ivan 

Oliveira Costa e José Aurelio Oliveira Costa (corréus)

Comarca: São Paulo - 02ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara

Compra e venda de móveis planejados. Ação de rescisão 

contratual cumulada com pedido de indenização fundada em 

dano moral. Inadimplemento das contratadas incontroverso. 

Solidariedade existente. Corré que pertence ao mesmo grupo 

econômico para exploração de comum atividade comercial. 

Sentença mantida. Recurso negado.

Voto nº 10726

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela 

corré Ivan O Costa Comércio de Móveis Me, da sentença que julgou 

procedente a ação para declarar a rescisão do contrato entabulado pelas 

partes, bem como condenar solidariamente os réus à restituição de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), atualizado segundo os índices da tabela prática 

do TJSP desde cada desembolso e com incidência de juros moratórios de 1% 

ao mês desde a citação, além de R$5.700,00 a título de cláusula penal, 
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atualizado desde 29/03/2013 (data prevista para entrega), com incidência de 

juros moratórios contados da citação. Condenou-os, ainda, ao pagamento de 

R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais, a ser 

atualizada desde a data da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do 

STJ), e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. 

Inconformada, a apelante insiste na sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Aduz que ao tempo dos 

acontecimentos narrados, o sócio da empresa individual não mais integrava o 

quadro societário das empresas corrés que celebraram o contrato com a 

Autora, além do que, nenhum pagamento foi vertido em seu benefício. Alega 

não exercer atividade de coordenação ou subordinação com aquelas, e o fato 

de haver se instalado no mesmo endereço utilizado pela corré Ocka, não se 

revela apto à configuração de grupo econômico, a ensejar sua condenação 

solidária. 

O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu 

acompanhado das contrarrazões.

É o relatório.

A autora celebrou com a corré OCKA contrato de 

venda e compra de móveis planejados e prestação de serviços de instalação 

sob n. 4571901151, em 20/05/2013, pelo preço, já quitado, de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).

Todavia, a entrega dos móveis nunca ocorreu, 
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ensejando o ajuizamento da presente ação, esta julgada procedente para 

condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do valor referente ao preço, 

acrescido da multa prevista na cláusula penal, e indenização fundada em dano 

moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Somente a corré Ivan O Costa Comércio de Móveis 

Me interpôs Recurso de Apelação, de sorte que a controvérsia recursal cinge-

se em apreciar a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação.

A tese fomentada não merece provimento, uma vez 

que provado nos autos ter a empresa Ré participado ativamente do negócio 

jurídico entabulado.

Explica-se.

Basta compulsar os documentos de fls.15/23 para 

extrair a informação de que Ivan Oliveira Costa (titular da empresa apelante) 

ainda pertencia aos quadros societários da corré Ocka quando da abertura da 

filial na Avenida Adolfo Pinheiro, 1792, Santo Amaro/SP, para após curto 

período, retirar-se da sociedade e iniciar atuação comercial no mesmo ramo e 

endereço, mas agora como empresário individual. 

Imperioso registrar que tanto a empresa Apelante 

quanto a filial da Ocka ainda constam com o mesmo endereço (fls. 15 e 17), o 

que, somado ao comunicado de fls. 45, são suficientes para comprovar a 

tentativa da recorrente de se eximir de eventual responsabilização. 
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Outrossim, os argumentos expostos no apelo não 

trouxeram qualquer prova útil apta a elidir a procedência da ação, versando 

sobre assunto devidamente enfrentado pelo Magistrado na sentença 

vergastada, destacando-se o trecho que ora abaixo se reproduz:

“No caso, as pessoas jurídicas demandadas 

possuem sócios em comum, sendo que Ivan também é empresário 

individual no mesmo ramo. E, além da responsabilidade que decorre do 

CDC, o art. 1032 do Código Civil prevê que o sócio responde por mais 02 

anos após a alteração do contrato, sendo incontroverso que a autora 

contratou com um grupo econômico. Note-se que Brazo Comércio e 

Industria de Móveis foi constituída pelos corréus Ivan, Genivaldo e José 

Aurélio, os mesmos sócios de Ocka Comércio de Móveis Ltda., enquanto 

que Ivan também é empresário individual no mesmo ramo (IVAN E 

COSTA COMÉRCIO DE MÓVEIS - ESSÊNCIA CRIARE), concluindo-

se que os réus assim agiram para tentar se eximir de responsabilidades 

assumidas pela sociedade Ocka.”

Neste sentido, entendimento deste E. Tribunal de 

Justiça, com relação às mesmas demandadas:

APELAÇÃO CÍVEL - Compra e venda - Ação de 

rescisão contratual c.c devolução de valores pagos - Sentença de 

procedência da ação - Insurgência da corré Ivan O. Costa Comércio de 

Móveis ME - Insistência quanto a arguição de ilegitimidade passiva da 

apelante - Descabimento - Rés que formam um grupo econômico para 

exploração da mesma atividade comercial - Legitimidade bem 
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reconhecida - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº. 1002441-40.2014.8.26.0003. 

Relator(a): Sergio Alfieri. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 27ª Câmara 

de Direito Privado. Data do julgamento: 13/09/2016)

Compra e venda. Demanda de rescisão 

contratual c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 

Preliminar reiterando apreciação de agravo retido. Determinação para 

que as demandadas se abstenham de realizar a cobrança e negativação 

do demandante junto aos órgãos restritivos de crédito, sob pena de 

multa. Reforma necessária. Obrigação que cabe somente às demandadas 

Ocka e Brazo. Inviabilidade de cumprimento pela apelante. Agravo 

retido provido. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante. 

Descabimento. Rescisão contratual entre as demandadas que não pode 

prejudicar o consumidor. Aplicação da teoria da aparência. 

Solidariedade entre fabricante e comerciante reconhecida. Condenação 

da apelante pelos prejuízos suportados pelo apelante que deve ser 

mantida, inclusive quanto à multa contratual. Pretensão de exclusão do 

arresto de bem imóvel. Pedido afastado anteriormente em sede de 

recurso de agravo de instrumento. Apelação improvida. (Apelação nº 

1000950-58.2015.8.26.0004. Relator(a): J. Paulo Camargo Magano. 

Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado. Data do 

julgamento: 28/04/2016)

Diante desse quadro, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 majoro os 

honorários advocatícios, em relação à corré apelante, para 12% sobre o valor 
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da condenação.

Maria de Lourdes Lopez Gil

Relatora
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