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PRELIMINAR.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL. 
CONVERSÃO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NA 
MODALIDADE  RETIDA.  IMPOSSIBILIDADE. 
INCOMPATIBILIDADE  COM  O  RITO  EXECUTÓRIO. 
REJEIÇÃO.

- “É incabível a conversão na modalidade retida do agravo interposto  
contra decisão proferida em processo de execução, porque incompatível  
o  agravo  retido  com  o  rito  executório.”  (TJCE. AI  0100766-
73.2010.8.06.0000. Terceira Câmara Cível. Rel.  Des. Washington Luis 
Bezerra de Araújo. DJCE 25/08/2014. Pág. 28).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
EMPRESA DEVEDORA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE  JURÍDICA  FORMULADO  PELO 
EXEQUENTE.  REQUISITO  DO  ART.  50  DO  CÓDIGO  CIVIL. 
NÃO  PREENCHIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ACOLHIMENTO DO PLEITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
RECORRIDA.  APLICAÇÃO  DO  CAPUT,  DO  ART.  557,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
À IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL.

-  A desconsideração  da  personalidade  jurídica  constitui  em 
desconsiderar a separação patrimonial existente entre o capital de uma 
empresa e o patrimônio de seus sócios para os efeitos de determinadas 
obrigações, com a finalidade de evitar sua utilização de forma indevida.

- A adoção da Teria da Desconsideração da Personalidade Jurídica exige 
a comprovação de que a empresa devedora utiliza de outras atividades 
que  venham  a  enriquecer  os  seus  sócios,  causando  uma  derrocada 
administrativa  e  econômica  no  estabelecimento  executado,  ou  a 
inexistência de separação patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e 
os  de  seus  proprietários,  hipóteses  sequer  alegadas  pelo  exequente, 
tampouco comprovadas. Inteligência do art.  50 do CC. Precedentes do 



Superior Tribunal de Justiça.

- “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.” (Art. 50 do CC).

- “A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior  
acolhida  em  nosso  ordenamento  jurídico  e  encartada  no  art.  50  do  
Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação  
jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de  
finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso  
abusivo  da  personalidade  jurídica)  ou  a  demonstração  de  confusão  
patrimonial  (caracterizada  pela  inexistência,  no  campo  dos  fatos,  de  
separação  patrimonial  entre  o  patrimônio  da  pessoa  jurídica  e  dos  
sócios  ou,  ainda,  dos  haveres  de  diversas  pessoas  jurídicas).”  (STJ. 
AgRg no AREsp 159889 / SP. Rel.  Min. Luis Felipe Salomão.  J. em 
15/10/2013).

- “A responsabilização dos administradores e sócios pelas obrigações  
imputáveis  à  pessoa  jurídica,  em  regra,  não  encontra  amparo  tão-
somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento de  
suas  obrigações  (Teoria  menor da desconsideração da personalidade  
jurídica).  Faz-se necessário para tanto,  ainda, ou a demonstração do  
desvio  de  finalidade  (este  compreendido  como o  ato  intencional  dos  
sócios  em  fraudar  terceiros  com  o  uso  abusivo  da  personalidade  
jurídica),  ou  a  demonstração  da  confusão  patrimonial  (esta  
subentendida  como a inexistência,  no campo dos fatos,  de  separação  
patrimonial  do  patrimônio  da  pessoa jurídica  ou  de  seus  sócios,  ou,  
ainda,  dos  haveres  de  diversas  pessoas  jurídicas.”  (STJ.  REsp 
1.200.850.  Proc.  2009/0051930-0.  SP.  Terceira  Turma.  Rel.  Min. 
Massami Uyeda. J. em 04/11/2010) 

VISTOS

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pela  Saint-Gobain 
Canalização Ltda, desafiando decisão do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Capital que, nos 
autos  da  “Execução por  Título  Extra-judicial”  -  Processo nº  0040183-26.2006.815.2001 - 
movida em face da Conort Construtora Nordeste Ltda,  indeferiu pedido de “inclusão dos  
sócios no polo passivo da demanda, formulado às fls. 147/149” - fls. 173.

A recorrente,  inicialmente,  elabora breve explanação fática,  afirmando 
que ingressou com a demanda executória contra a empresa recorrida, no valor de pouco mais 
de 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), no ano de 2006.

Logo em seguida, alega que as tentativas de bloqueio on line nas contas 
da  executada  e  de  bens  em  seu  nome  restaram  infrutíferas,  bem  como  afirma  que  o 
Magistrado de base negou, anteriormente, a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento 
da agravada  para adimplemento dos débitos. 



Dito isso, proclama que, em virtude da insolvência do estabelecimento 
suplicado, a medida que se impõe é a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que 
os  sócios  da  empresa  também  passem  a  responder  pelas  dívidas  contraídas  por  aquela, 
conforme autoriza o art. 592, II, do Código de Processo Civil. 

Em adição,  assevera  que a  parte  agravada mudou  a sua  denominação 
social com a finalidade de fugir de seus credores, cujo débito atualizado já atingiu a cifra de 
R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

Ao  final,  pugna  pela  concessão  da  tutela  recursal,  “no  sentido  de  
reconhecer-se  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  agravada,  permitindo  a  
inclusão de seus sócios na presente execução” - fls. 08. No mérito, requer o provimento da 
irresignação instrumental, confirmando a medida emergencial – fls. 02/09.

Acostou documentos, inclusive o comprovante de pagamento das custas 
recursais – fls. 10/174.

Liminar indeferida – fls. 180/181v.

Contrarrazões às fls. 187/194, pugnando, em preliminar, pela conversão 
do agravo na modalidade retida. Meritoriamente, requer a manutenção do julgado nos termos 
exarados pelo eminente juízo a quo. 

Apesar  de  devidamente  notificado,  o  Magistrado  de  base  deixou  de 
prestar informações, conforme noticia a certidão de fls. 195.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  lançar 
manifestação,  por entender  ausente interesse público no feito  que justifique a intervenção 
ministerial – fls. 197/200.  

É o relatório. 

DECIDO.

Inicialmente,  no  que  tange  à  preliminar arguida  em  contraminuta, 
sem  razão  a  agravada.  Impossível  a conversão em Agravo Retido, considerando que não 
haverá sentença de mérito nos autos,  já que se  trata de Execução. Portanto, o único momento 
para  análise  da  decisão  proferida  por  este  Tribunal  é  agora,  pela  via  do  Agravo  de 
Instrumento. 

Nesse sentido, trago à baila recentíssimo aresto do Tribunal Cearense:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  
EXTRAJUDICIAL.  CONVERSÃO  EM  AGRAVO  RETIDO.  
DESCABIMENTO.  PRÉVIO  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  CIVIL  
PÚBLICA  PREJUDICIAL.  GARANTIA  DO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO  
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  1  É  incabível  a  conversão  na  
modalidade retida do agravo interposto contra decisão proferida em  
processo de execução, porque incompatível o agravo retido com o rito  
executório. Precedentes  do  STJ.  2  O  direito  de  ação  do  exequente,  
apesar  de  preponderante  (em  virtude  do  título  executivo),  não  é  



absoluto,  de  sorte  que  a  regra  do  art.  585,  §1º  do  CPC  deve  ser  
interpretada  sistematicamente,  de  modo  a  admitir  uma  exceção  
(fundamentada no art. 265, IV, "a" do CPC), em que a ação executiva é  
suspensa quando estiver seguro o juízo executório e for constatada a  
prejudicialidade externa entre a execução e ação de conhecimento (in  
casu, ação civil pública) previamente ajuizada, máxime porque, uma vez  
julgado o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser deduzido ou  
quiçá extinto. 3 Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJCE. 
AI  0100766-73.2010.8.06.0000.  Terceira  Câmara  Cível.  Rel.  Des. 
Washington Luis Bezerra de Araújo. DJCE 25/08/2014. Pág. 28) 

Dito isso, rejeito a preliminar e passo ao exame de mérito.

Como  pode  ser  visto  do  relatório,  a  agravante  busca,  através  deste 
recurso, o acolhimento de pleito formulado e indeferido pelo Magistrado de base, referente à 
“desconsideração da personalidade  jurídica  da  agravada,  permitindo a  inclusão de seus  
sócios na presente execução” - fls. 08.

No  caso  concreto,  a  discussão  gira  em  torno  da  possibilidade  de 
desconsiderar  a  personalidade  jurídica  da empresa  agravada,  de modo que os  seus sócios 
também passem a responder pelos débitos daquela. 

A  exequente,  ora  agravante,  requer  a  adoção  de  tal  prática 
(desconsideração  da  personalidade  jurídica),  sob  o  argumento  de  que  o  patrimônio  da 
executada é insuficiente para garantir as suas dívidas, bem como pelo fato de a parte devedora 
ter mudado a sua denominação social com a finalidade de fugir de seus credores.

Pois  bem,  a  adoção  da  referida  medida  possui  previsão  legal,  sendo 
autorizada pelo art. 50 do Código Civil, vejamos:

“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.”

Portanto,  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  constitui  em 
desconsiderar a separação patrimonial existente entre o capital de uma empresa e o patrimônio 
de seus sócios para os efeitos de determinadas obrigações,  com a finalidade de evitar sua 
utilização de forma indevida.

A doutrinadora Maria Helena Diniz, com a maestria que lhe é peculiar, 
muito bem discorre acerca do objetivo do legislador pátrio:

“Pelo Código Civil, como se vê, quando a pessoa jurídica se desviar dos  
fins (objetivo diferente do ato constitutivo para prejudicar alguém; mau  
uso da inalidade social) que determinaram sua constituição, pelo fato de  
os sócios ou administradores a utilizarem para alcançar objetivo diverso  
do  societário,  ou,  quando  houver  confusão  patrimonial  (mistura  do  
patrimônio social com o particular do sócio, causando dano a terceiro)  
em  razão  de  abuso  da  personalidade  jurídica,  o  órgão  judicante,  a  



pedido do interessado ou do Ministério Público, estará autorizado, com  
base  na  prova  material  do  dano,  a  desconsiderar,  episodicamente,  a  
personalidade jurídica, para coibir fraudes e abusos dos sócios que dela  
se valeram como escudo, sem importar essa medida numa dissolução da  
pessioa  jurídica”  (DINIZ,   Maria  Helena.  Curso  de  direito  civil 
brasileiro.Volume  1:  teoria  geral  do  direito  civil.  27ª  ed.  São  Paulo: 
Saraiva, 2010).

Assim,  a  intenção  é  a  de  corrigir  fraude,  repreendendo  a  utilização 
indevida  da  personalidade  jurídica  da  empresa,  nos  casos  em que houver  desvio de  seus 
objetivos ou confusão patrimonial.

A respeito do tema, trago à baila aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO  
CC/2002. TEORIA MAIOR. MUDANÇA DE
ENDEREÇO  DA  EMPRESA.  INSUFICIÊNCIA.  AFERIÇÃO  DA  
PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA  DA  
DISREGARD  DOCTRINE.  SÚMULA 7/STJ.  AGRAVO REGIMENTAL  
NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior  
acolhida em nosso  ordenamento jurídico  e  encartada no art.  50 do  
Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação  
jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio  
de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o  
uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão  
patrimonial (caracterizada pela inexistência,  no campo dos fatos, de  
separação  patrimonial  entre  o  patrimônio  da  pessoa  jurídica  e  dos  
sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. A mudança de endereço da empresa executada não constitui motivo  
suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica.
Precedente.
3. A verificação da presença dos elementos autorizadores da disregard,  
elencados  no  art.  50  do  Código  Civil  de  2002,  demandaria  a  
reapreciação das provas carreadas aos autos, providência que encontra  
óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 159889 / SP. 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. em 15/10/2013). Grifei.

Porém, a recorrente em nenhum momento alegou, tampouco comprovou, 
a  utilização por parte  da devedora de outras atividades  que venham a enriquecer  os seus 
sócios, causando uma derrocada administrativa e econômica no estabelecimento devedor, ou a 
inexistência  de  separação  patrimonial  entre  os  bens  da  pessoa  jurídica  e  os  de  seus 
proprietários.

Nesse sentido, cito julgado da Corte da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.  
DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE  JURÍDICA.  
SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIA MAJORITÁRIA QUE, DE ACORDO  
COM  O  CONTRATO  SOCIAL,  NÃO  EXERCE  PODERES  DE  



GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
1.  Possibilidade  de  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  
sociedade limitada atingir os bens de sócios que não exercem função de  
gerência ou administração.
2. Em  virtude  da  adoção  da  Teoria  Maior  da  Desconsideração,  é  
necessário comprovar, para fins de desconsideração da personalidade  
jurídica,  a  prática  de  ato  abusivo  ou  fraudulento  por  gerente  ou  
administrador.
3.  Não  é  possível,  contudo,  afastar  a  responsabilidade  de  sócia  
majoritária,  mormente  se  for  considerado  que  se  trata  de  sociedade  
familiar, com apenas duas sócias.
4. Negado provimento ao recurso especial.” (STJ. REsp 1315110 / SE. 
Relª. Minª. Nancy Andrighi. J. em 28/05/2013). Grifei.

Portanto,  não  é  a  simples  alegação  de  insolvência  da  empresa  que 
credencia a adoção da desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser demonstrado o 
desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No mesmo diapasão, permito-me citar julgado do STJ:

“RECURSO  ESPECIAL.  NEGATIVAÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO  
DA  COISA  JULGADA.  NÃO  VERIFICAÇÃO.  MOTIVAÇÃO  
UTILIZADA NA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO. NÃO  
INCIDÊNCIA  DO  EFEITO  DA  IMUTABILIDADE.  
DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE  JURÍDICA  DA  
EMPRESA.  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  VERIFICAÇÃO.  
REVOLVIMENTO  DA  MATÉRIA  FÁTICA-PROBATÓRIA.  
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  IMPROVIDO.  I-  Sobre  a  norma  
jurídica concreta, inserida na parte dispositiva da sentença, que decide  
a pretensão, é que recairá o efeito da imutabilidade,  inerente à coisa  
julgada. Enquanto nos embargos de terceiro discutiu-se a licitude  ou  
não de uma constrição judicial sobre determinados bens dos sócios, na  
qualidade de terceiros, na execução do julgado, em sede de agravo de  
instrumento, controverte-se sobre a legitimidade destes em responderem  
com seus bens, indistintamente, pelo débito reconhecido judicialmente;  
II - A responsabilização dos administradores e sócios pelas obrigações  
imputáveis  à  pessoa  jurídica,  em  regra,  não  encontra  amparo  tão-
somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento de  
suas obrigações (Teoria menor da desconsideração da personalidade  
jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do  
desvio de finalidade (este  compreendido como o ato intencional  dos  
sócios  em  fraudar  terceiros  com  o  uso  abusivo  da  personalidade  
jurídica),  ou  a  demonstração  da  confusão  patrimonial  (esta  
subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação  
patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios,  ou,  
ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas; III - O Tribunal de  
origem,  estribado  nos  elementos  probatórios  reunidos  nos  autos,  
consignou  que  as  cisões,  a  primeira  operada  em  1991  e  a  segunda  
ocorrida  em 1995,  que  ensejaram a  criação das  sociedades  Tiptur  e  
Lana, respectivamente, com substancial reversão patrimonial para estas,  
nas quais figuraram como sócios os próprios recorrentes (na primeira) e  



pessoas  do  mesmo  núcleo  familiar  (na  segunda),  encontram-se  
intrinsecamente relacionadas,  tendo por propósito  comum obstar,  por  
meio de diluição patrimonial, o pagamento do débito exeqüendo. Nos  
dizeres  do  Tribunal  de  origem:  "Restaram  demonstrados  os  
estratagemas do grupo familiar Abi Chedid para dissipar o patrimônio  
da devedora Ensatur, ora agravada"; IV - Vê-se que, além das razões  
recursais prenderem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato  
e  prova,  providência  inadmissível  na via  eleita,  o  desfecho conferido  
pelo Tribunal de origem à moldura fática delineada, imutável nesta via,  
afigura-se  escorreita;  V  -  Recurso  Especial  improvido.”  (STJ.  REsp 
1.200.850.  Proc.  2009/0051930-0.  SP.  Terceira  Turma.  Rel.  Min. 
Massami Uyeda. J. em 04/11/2010). Grifei.

Ademais, o Magistrado de base deferiu pedidos de bloqueios em nome da 
nova denominação da empresa executada, conforme documentos de fls. 150/152, de modo 
que a mudança de sua razão social, bem como de seu endereço, também não são suficientes a 
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

Realizadas essas considerações, vislumbro pela manutenção da decisão 
objurgada.

Por último, destaco que a matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, 
comportando a análise meritória monocrática, na forma permissiva do caput, do art. 557, do 
Código de Processo Civil, com espeque na jurisprudência da Corte da Cidadania.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art.  557. O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou  
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Diante  do  exposto,  utilizo-me do  caput, do  art.  557,  da  Lei  Adjetiva 
Civil, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para rejeitar a preliminar 
de conversão do agravo em retido e, no mérito, nego seguimento ao recurso.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

                                           José Ricardo Porto
                                       Desembargador Relator
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