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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2056056-34.2014.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante 
DANIEL GOMES MONTEIRO DE MORAES, é agravado JOSE DIONIZIO DE 
MELO.

ACORDAM, em 38ª 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 do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE 
REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.

São Paulo, 6 de agosto de 2014.

SPENCER ALMEIDA FERREIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2056056-34.2014.8.26.0000

AGRAVANTE: DANIEL GOMES MONTEIRO DE MORAES 

AGRAVADO: JOSE DIONIZIO DE MELO 

INTERESSADO: SHINERAY PRIME MOTOS LTDA

COMARCA: ITANHAÉM

VOTO Nº 11075

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA – Pressupostos autorizadores – Ausência  – 
Medida excepcional a ser aplicada somente em caso de  
constatação de fraude, desvios, ou mau uso da pessoa 
jurídica, o que não ficou comprovado nos autos - Recurso 
provido.

1- Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação 

de condenação a obrigação de fazer cumulada com a de indenização por danos 

morais e materiais, reportadas a contrato de compra e venda de motocicleta, de 

decisão trasladada a fls. 59/60, a qual desconsiderou a personalidade jurídica  da 

sociedade empresária SHINERAY PRIME MOTOS LTDA, com vistas a incluir na 

presente lide seus respectivos sócios, dentre eles o ora agravante, uma vez que  

entendeu o MM. Juízo de primeiro grau que, embora intimada a ré  a cumprir 

determinação legal, quedou-se inerte, o que seria  indicativo seguro da prática 

irregular de sua conduta no meio empresarial.

Pleiteia o agravante  a reforma de tal decisão, alegando que 

não figura no quadro societário da empresa SHINERAY PRIME MOTOS LTDA, 

razão pela qual não poderia ocupar o polo passivo da  referida demanda. Aduz que é 

sócio da empresa LOTUS FACTORING LTDA, esta sim, sócia daquela empresa. 

Afirma ainda que era mero administrador da empresa cuja personalidade foi 

desconsiderada,  e, dessa forma, postula sua exclusão da lide.

Deferido efeito suspensivo, foi apresentada contraminuta 

(fls. 321/327), encontrando-se os autos em termos de julgamento.

É o relatório.
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Preliminarmente,  o recurso é tempestivo.

Prescreve o artigo 241, inciso IV, do CPC1, que quando o ato 

se realizar em  cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, o prazo 

começa  a correr a partir da data de sua juntada aos autos devidamente cumprida  e, 

na hipótese dos autos, verifica-se que a carta precatória expedida para  citação do ora 

agravante foi juntada aos autos principais em 28/03/14 (fls. 299), com isso o prazo 

recursal se iniciou em 31/03/14, nos termos do art. 242 do CPC2.

Não houve, pois, formação deficiente do presente agravo de 

instrumento, que preencheu os requisitos legais para seu conhecimento. 

Nesse sentido, precedentes  do C. Superior Tribunal de 

Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA  

RECORRER. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 

241, II e IV,  DO CPC. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. 

CARTA PRECATÓRIA.  CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR 

DA JUNTADA AOS AUTOS. 1. É  cediço na Corte que o termo a 

quo do prazo para interposição de recurso, quando a  intimação 

opera-se mediante Carta Precatória, mercê de destinada ao  

cumprimento de decisão interlocutória que deferiu tutela 

antecipatória contra o Estado, observa o disposto no inciso IV do 

art. 241 do CPC; vale dizer: inicia-se  com a juntada aos autos, do 

mandado cumprido. Precedentes: REsp n° 192157/SP,  Turma, DJ 

de 06/05/2002, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA; REsp n° 

152041/MG, 1ª  Turma, DJ de 19/11/2001, Rei. Min. MILTON 

LUIZ  REsp n° 19801 l/RJ, 3ª  Turma, Rei. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de 09/08/1999; REsp n° 

1 Art. 241. Começa a correr o prazo: 

IV - quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, da data de sua 
juntada aos autos devidamente cumprida.
2 Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados são intimados da 
decisão, da sentença ou do acórdão.
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112787/DF, 2ª Turma,  FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 

de 25/09/2000; REsp n° 1  Rel. Min. 0964/SP, 1ªTurma, Rei. Min. 

MILTON LUIZ PEREIRA, DJ de 07/06/1999; REsp n°  

192619/RJ, Ia Turma, Rei. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJ de 

29/03/1999; REsp n° 192551/SP, 4a Turma, Rei. Min. SÀLVIO DE 

FIGUEIREDO TERCEIRA, DJ de 15/03/1999; RESP 456469/RS, 

Rei. Min. José Delgado. DJ 22.11.2002; 2. Recurso especial 

provido." (REsp 680894/RS, Rui. Ministro LUIZ FUX, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, DJ 05.09.2005 p. 258).

No mérito,  a irresignação do agravante merece  acolhida.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica está 

positivado  no artigo 50, do Código Civil de 2002.3

Referido diploma legal exige a satisfação de  pressupostos 

objetivos  para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, como no 

caso de abuso desta personalidade, caracterizada  pelo desvio de finalidade, ou  pela 

confusão patrimonial. 

Sobre o assunto Fábio Ulhoa Coelho pondera:

“Pressuposto inafastável da 

despersonalização episódica da pessoa jurídica, no entanto, é a 

ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é 

suficiente a simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, 

não tendo havido fraude na utilização da separação patrimonial, as 

regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão ampla 

vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso 

da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da 

sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova 

da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da 

3 “Art.50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério 
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2056056-34.2014.8.26.0000 ITANHAÉM VOTO Nº  5/7

insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi 

utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua 

desconsideração”4(g.n.). 

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

nesse sentido:

“A desconsideração da pessoa jurídica 

é medida excepcional que reclama o atendimento de  

pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso 

de direito em prejuízo de terceiros, o que deve ser 

demonstrado sob o crivo do devido processo legal”.5 

Ora, no caso “sub judice”, como não foram apresentadas 

provas seguras da ocorrência de fraude ou abuso de direito eventualmente praticados 

pelos sócios, em prejuízo do credor, não se justifica, neste momento processual a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, medida  que se 

afigura de indiscutível gravidade e representa exceção ao princípio da personalidade 

jurídica distinta da empresa e de seus sócios.

É  certo que  “a não-satisfação dos credores não é, por si só, 

caracterizadora da fraude exigida para aplicação do superamento da personalidade 

jurídica. Se assim fosse, toda falência ou insolvência civil de sociedade exigiria a 

arrecadação dos bens sociais dos sócios. A lei exige mais: o uso abusivo da 

personalidade jurídica, cuja caracterização deve ser objeto de apreciação judicial, 

caso a caso.”6.

4 Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16ª ed., 2005, pág.126/127.5  REsp: 347524 SP 2001/0120151-9, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 18/02/2003, T4 - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.05.2003 p. 234 RSTJ vol. 172 p. 423)
6Ricardo Negrão, in "Manual de Direito Comercial e de Empresa", v.1, 3ª ed., 2003, Saraiva, p. 261.
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E como afirma o Desembargador   ITAMAR GAINO:

“Não é qualquer situação, caracterizada 

pelo inadimplemento da sociedade ou do sócio, que autoriza a  

desconsideração da personalidade jurídica. Para que isso ocorra há 

de estar presente o  pressuposto previsto em lei, qual seja, o abuso 

da personalidade jurídica pelos sócios. Sem prova ou mesmo 

indício da presença desse pressuposto não é possível penetrar na 

personalidade da sociedade e afrontar o princípio que protege a sua 

autonomia patrimonial em relação ao patrimônio dos sócios. A 

desconsideração não pode ser usada, portanto, como panaceia para 

a solução de todos os casos de inadimplência da sociedade ou do 

sócio” 7

Nesse sentido, o  Tribunal de Justiça já se pronunciou, 

conforme voto de lavra do eminente Desembargador Fernando Sastre Redondo:

“Ação monitória em fase de cumprimento 

de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Indeferimento. Inexistência de elementos que possibilitem a 

medida excepcional. Decisão mantida. Recurso não provido”8. 

Enfim,  ausentes os  pressupostos objetivos elencados no 

artigo 50 do Código Civil, não há que se falar em desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade devedora,  de rigor, portanto, a reforma da r. decisão 

hostilizada. 

Em face do exposto, dá-se  provimento ao recurso.

 

7 Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada, Ed. Saraiva, S. Paulo, 2005, p. 117-118.
8 Agravo de Instrumento nº 2020764-22.2013.8.26.0000, rel. des. Fernando Sastre Redondo, j. 
02.10.2013.
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SPENCER ALMEIDA FERREIRA

Relator
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