
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000476084

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2082468-60.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 

em que é agravante FLAVIA DOS REIS ALVES e agravada JAQUELINE 

ALVES FERNANDES DE SOUZA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial 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 

MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 26 de junho de 2018.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº: 2082468-60.2018.8.26.0000

AGRAVANTE: FLAVIA DOS REIS ALVES 

AGRAVADA: JAQUELINE ALVES FERNANDES DE SOUZA

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO

Agravo de instrumento – Decisão agravada 
que, em sede de cumprimento de sentença por 
descumprimento de acordo judicial, rejeitou 
pedido da exequente para remoção da marca 
da empresa cujas cotas foram cedidas, pela 
exequente à executada, das redes sociais e 
demais canais de comunicação, como meio de 
compelir a executada ao pagamento da dívida 
– Inconformismo – Não acolhimento – Medida 
que prejudicaria a empresa, que não é a 
devedora, além de não ser necessariamente 
eficaz para a satisfação da dívida – Existência 
de meios legais de constrição patrimonial e 
apuração de eventual fraude contra credores, 
confusão patrimonial e desvio de finalidade, 
aptos a permitir que se alcance o real 
patrimônio da devedora para a satisfação da 
dívida – Penhora da marca “Bistrô Cereja Flor” 
que já foi deferida, de modo que, havendo 
excussão, levará ao mesmo resultado 
pretendido com este recurso – Decisão 
agravada que não merece reforma – Recurso 
desprovido.

VOTO Nº 30105

1 - Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face de decisão prolatada nos autos de 

cumprimento de sentença por descumprimento de acordo 

judicial, com o seguinte teor, no que releva para o recurso: “1 – 
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O pedido de remoção de marca já foi apreciado a fls. 29. Pelos mesmos 

fundamentos lá declinados, indefiro o pedido de remoção da marca dos canais de 

comunicação e redes sociais, medida de nenhum resultado prático para a 

execução” (fls. 52).

Inconformada, recorre a exequente. 

Sustenta, em resumo, que a executada descumpriu o item IV 

do acordo judicialmente homologado nos autos da ação 

declaratória de nulidade de instrumento particular de cessão de 

cotas sociais ajuizada pela agravada, no qual estabelecido que 

a agravada lhe pagaria o montante de R$ 500.000,00, na forma 

ali prevista. Alega que, desde janeiro de 2008 (parcela 11/24), 

a agravada está em mora em relação às parcelas mensais 

pactuadas. Aduz que o inadimplemento de uma parcela 

configuraria o vencimento antecipado das parcelas vincendas, 

razão pela qual ingressou com o cumprimento de sentença, 

com o fim de executar o valor devido com as devidas correções 

e multa de 15%. Informa que, intimada a pagar, a agravada não 

satisfez o débito, procedendo-se ao bloqueio de pequeno valor 

via BacenJud, e que, na sequência, foi deferido seu pedido de 

penhora da marca “Bistrô Cereja Flor”, dada em garantia do 

cumprimento do acordo. Relata que, apesar disso, foi 

indeferido seu pedido para que fossem retirados do ar as redes 

sociais e canais de comunicação do Bistrô Cereja Flor, que têm 

grande visibilidade, sendo os principais meios de divulgação do 

bistrô. Sustenta que, caso a medida fosse deferida, a 

agravada, que é proprietária do bistrô, certamente pagaria o 
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débito. Remete aos arts. 139, III, e 536, caput e § 1°, do 

CPC/15, e sustenta que a medida é proporcional e razoável. 

Acrescenta que a agravada tem adotado medidas para blindar 

seu patrimônio. Pleiteia a antecipação da tutela recursal e, ao 

final, o provimento do recurso. 

O recurso foi processado sem a 

antecipação de tutela almejada (fls. 68/70). A contraminuta foi 

juntada a fls. 72/75. 

A r. decisão agravada e a prova da 

intimação encontram-se a fls. 52 e 53. O preparo foi recolhido 

(fls. 66).

É o relatório do necessário.

2 - Assim fundamentei o despacho em 

que indeferi a antecipação da tutela recursal:

"[...]

2. Nos termos do art. 995, par. ún., do CPC/15, 

"[a] eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa 

por decisão do relator, se da imediata produção de seus 

efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou 

impossível reparação, e ficar demonstrada a 

probabilidade de provimento do recurso".

Não se vislumbra, a princípio, necessidade de 

se determinar a retirada do ar das redes 

sociais e demais meios de comunicação do 

bistrô, no âmbito de cumprimento de sentença, 
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como meio de compelir a agravada ao 

pagamento da dívida exequenda, observado o 

art. 139, III, do CPC/15. 

Há meios de constrição patrimonial aptos, em 

tese, a satisfazer a dívida no âmbito do 

processo de execução, que seriam eficazes 

sem, necessariamente, interferir na atividade 

da empresa, que não é a devedora. Inclusive, 

já houve penhora da marca "Bistrô Cereja 

Flor". Se há fraude contra credores, confusão 

patrimonial ou desvio de finalidade que possam 

justificar, até mesmo, uma desconsideração 

inversa da personalidade jurídica de sociedade 

de que seja sócia a agravada, como se extrai 

das alegações da agravante nos autos do 

cumprimento de sentença e no recurso, estas 

devem ser apuradas pela via adequada, delas 

se extraindo, se for o caso, as consequências 

legais cabíveis. 

Acrescente-se que, caso a excussão da marca 

seja levada a cabo, com fulcro no item XI do 

acordo (fls. 24), além do produto da excussão 

ser revertido à agravante para o pagamento da 

dívida, a agravada sequer poderá utilizar, mais, 

o nome “Bistrô Cereja Flor”, ou outro que com 

ele se confunda, em qualquer meio, inclusive 

redes sociais e meios de comunicação. 

O art. 536, do CPC/15, suscitado pela 

agravante, refere-se especificamente a 

obrigação de fazer e não fazer, não a 
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obrigação de pagar.

Nesse contexto, não vislumbro, ao menos 

neste momento, probabilidade de provimento 

do recurso, a autorizar a antecipação da tutela 

recursal pretendida. Melhor que se aguarde o 

julgamento colegiado do recurso, após o 

contraditório.

[...]" (Fls. 68/70.)

Não é, mesmo, caso de provimento do 

recurso. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos a afastar 

os fundamentos já lançados no despacho retro transcrito, que 

ora reitero. 

3 - Ante o exposto, nega-se provimento 

ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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