
 

 
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IPOJUCA

 
 
PROC. Nº 0002183-87.2019.8.17.2730
 
 

DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO
 

 

  
Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA

PERSONALIDADE JURÍDICA, COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR ajuizada por ENGITA
NAVAL CONSTRUÇÕES LTDA, já qualificada, em face do ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A e 
CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A, também qualificados, aduzindo os fatos
e fundamentos jurídicos constantes da petição inicial, a qual se fez acompanhar de documentos.  

Alega a parte autora na exordial que “promoveu o cumprimento provisório de
sentença (processo 0000672-54.2019.8.17.2730) - art. 520 e seguintes do CPC -, fundado no
dispositivo sentencial datado de 14/04/2015, integrado pela decisão de 18/01/2016, proferida em
sede de embargos declaratórios, mantidas integralmente pelo TJ/PE (acórdãos em apelação
cível, DJe de 12/01/2018, e em embargos declaratórios, DJe de 23/05/2018). 2.2. No STJ, o
Agravo em Recurso Especial (REsp 1.523.445/PE) interposto pelo Estaleiro Atlântico Sul S/A
(processo de conhecimento cuja sentença condenatória é executada provisoriamente) foi
conhecido, com o não conhecimento do recurso especial (decisão e certidão de andamento
anexas). Contra a decisão do Ministro Presidente do STJ foi interposto agravo interno, já
devidamente impugnado e que se encontra concluso para decisão. 2.3. No curso da execução
provisória (processo 0000672-54.2019.8.17.2730), alguns bloqueios (BacenJud) foram
empreendidos em recursos financeiros do estaleiro requerido/executado, cuja monta alcançou um
percentual aproximado de 10% (dez por cento) do valor exequendo. 2.4. Atualmente (cálculos
anexos), o valor em aberto da execução (descontados os bloqueios eletrônicos efetivados em
16/08/2019 e 28/08/2019 – Id’s 49501805 e 50021293) alcança o montante de R$ 43.458.101,44 
(quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e um reais e quarenta e
quatro centavos). 2.5. Por seu turno, o estaleiro, desde o primeiro momento, posicionou-se no
sentido de tangenciar as obrigações condenatórias a ele imputadas, mesmo tendo sido revel no
processo de conhecimento e tendo perdido o prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença, já na fase executória. 2.6. Disso tudo, ainda é de ser observado que o estaleiro
executado não pagou, não depositou e nem indicou nenhum bem ou ativo capaz de garantir
suficiente e legitimamente o valor da execução, mesmo instado pelo M. Juízo para tanto. 2.7.
Restringiu-se, o requerido/executado, a afirmar que, com o “bloqueio de todo o dinheiro que o
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL tem depositado junto a instituições integrantes dos Sistema 
Financeiro Nacional”, vem sofrendo “prejuízos incomensuráveis” porque os bloqueios realizados o
impedem de cumprir “qualquer de suas obrigações pecuniárias dentre as quais a mais relevante 
é o pagamento dos seus mais de 350 funcionários” (agravo de instrumento 0014384-
22.2019.8.17.9000, anexo). 2.8. Na verdade, o que fez o estaleiro executado foi apresentar 
“relação de bens móveis (equipamentos industriais) de sua propriedade, l ivres e
desembaraçados, que poderá oferecer à penhora, em substituição aos valores pecuniários ora
bloqueados e cuja liberação é essencial à sua sobrevivência como empresa” (trata-se de 
“tratores, forno industrial, veículo para combate a incêndio, grupos geradores, guindastes,
carrocerias etc.”, sem que haja qualquer comprovação da existência, do estado/funcionamento e
sem qualquer parâmetro de avaliação do valor de mercado que, certamente, jamais será o valor
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de face da nota fiscal de aquisição). 2.9. Uma situação absurda em que o executado pleiteia a
substituição da penhora em dinheiro (preferência legal – art. 835, I, CPC) por bens móveis de
existência, estado/funcionamento e valores questionáveis e discutíveis. 2.10. Mais ainda,
preocupa-se não com o pagamento da dívida (consolidada pela revelia na fase de conhecimento
e pela ausência de impugnação ao cumprimento de sentença), mas exclusivamente com a
tentativa de substituição do dinheiro penhorado (correspondente a algo em torno de 10% do valor
da dívida). 2.11. Esse é o cenário que precisa ser solucionado.” 

Por fim, a parte autora pugnou: “(a) em tutela de urgência e inaudita altera pars,
seja ordenado o arresto on line (BacenJud) do valor atualizado remanescente da execução (R$
43.458.101,44) nas disponibilidades financeiras mantidas em nome da empresa controlada
(CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/MF 00.189.283/0001-61), porque
configura medida necessária para garantir futura penhora, a ser realizada, por conversão, após a
competente citação da parte requerida; (b) no mérito e ao final, sejam julgados procedentes os
termos deste incidente (acolhimento do pedido de desconsideração – art. 50, CC, c/c arts. 136 e
137, CPC), com a extensão da responsabilidade patrimonial-obrigacional à pessoa da empresa
controlada até a integral satisfação do débito exequendo, confirmada a tutela de urgência
inicialmente pleiteada. 5.2. Requer a citação da parte contrária para, em 15 (quinze) dias,
manifestar-se sobre o incidente e produzir as provas que entender necessárias (exercício do
contraditório e da ampla defesa). 5.3. Requer, ainda, seja imediatamente informada ao
Distribuidor a instauração do presente incidente para as anotações e registros devidos (art. 134,
§1º, CPC).” 

Decisão prolatada por este juízo no ID nº 54810578 – Págs. 22/25, em que foi admitido o
incidente; determinada a suspensão do Processo 0000672-54.2019.8.17.2730 e a citação das partes demandadas.
Por fim, foi concedida a tutela de urgência no sentido que fosse ordenado o arresto on line BacenJud) do valor
atualizado remanescente da execução (R$ 43.458.101,44, conforme planilha de ID nº 53565072 – Págs. 1 e 2) nas
disponibilidades financeiras mantidas em nome da empresa controlada (CONSUNAV RIO CONSULTORIA E 
ENGENHARIA S/A. 

No ID nº 54810580 - Págs. 1/2 consta o comprovante do arresto on line efetuado por meio do
sistemna BACENJUD em que foi bloqueado o valor atualizado remanescente da execução (R$ 43.458.101,44). 

A parte autora veio a comunicar na petição de ID nº 55055749 - Pág. 1 que a pessoa jurídica 
CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A interpôs agravo de instrumento em face da decisão
prolatada por este juízo no ID nº 54810578 – Págs. 22/25, cujas  razões constam no ID nº 55055752 - Págs. 6/36,
tendo o relator recebido o recurso sem atribuição de efeito suspensivo, consoante decisão de ID nº 55055754 –
Págs. 1/3. 

Manifestação da parte demandada CONSUNAV RIO CONSULTORIA E
ENGENHARIA S/A no ID nº 55096018 - Págs. 1/82, acompanhada de documentos, em que veio
a alegar preliminarmente: 1) “DA OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS -
INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO – INTELIGÊNCIA DOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5ºDA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL”; 2) “DO DIREITO DA REQUERIDA DE EXERCER O AMPLO DIREITO DE DEFESA
EM RELAÇÃO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EXEQUENDO – LEGITIMIDADE DA
PARTE PARA DISCUTIR QUESTÕES QUE NÃO SE RESTRINGEM A SUA
RESPONSABILIDADE PARA COM A DÍVIDA PERSEGUIDA”; No mérito sustentou que: a) “DO
DESCABIMENTO DO PRESENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS ERIGIDOS
PELOS ARTS. 134, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL c/c 50, § 2º, INCISOS I, II e III DO
CÓDIGO CIVIL”; b) “DA NULIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFORME
DETERMINADO NA PRÓPRIA SENTENÇA E RATIFICADA PELO TJPE – PROCEDIMENTO
PRÓPRIO QUE NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DO ART. 509, §2º DO CPC.” C) “DA
NECESSÁRIA DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO
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PROCEDIMENTO COMUM – INTELIGÊNCIA DO ART. 509, II DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE
SE AFERIR, NESTA FASE, O REAL QUANTUM DEBEATUR”; d) “DAS FLAGRANTES
INCONSISTÊNCIAS EXISTENTES NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM
APENSO – NECESSIDADE DE RETORNAR A MARCHA PROCESSUAL À FASE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA QUE POSSE SE APURAR O REAL QUANTUM
DEBEATUR”; e) “DO ITEM ‘A’ DA SENTENÇA - DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
PARA MULTA POR ATRASO NOS PAGAMENTOS – INCABÍVEL COBRANÇA DE MULTA DE
10% NA HIPÓTESE DE INEXISTIR DISPOSIÇÃO NESSE SENTIDO”; f) “DO ITEM ‘B’ DA
SENTENÇA – DA SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA NO VALOR HISTÓRICO DE R$
632.422,78 DECORRENTE DAS FATURAS ‘13’ E ‘14’”; g) “DO ITEM ‘C’ DA SENTENÇA – DOS
SUPOSTOS VALORES DEVIDOS REREFENTE ÀS 83.144 HORAS DE SERVIÇOS
ADICIONAIS AO ESCOPO CONTRATUAL – CÁLCULOS INEXATOS QUE BEIRAM A MÁ-FÉ”;
h) “DAS IRREGULARIDADES QUE PERMEIAM AS 83.144 HORAS DE SERVIÇOS REALIZADO
FORA DO ESCOPO PELA ENGITA NAVAL”; i) “DO ITEM ‘D’ DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO
REFERENTE AOS REAJUSTES DOS SUPOSTOS VALORES DEVIDOS PELO ESTALEIRO
ATLÂNTICO SUL – DISSÍDIO APLICADO DE MANEIRA EQUIVOCADA PELA REQUERENTE”;
j) “DO ITEM ‘E’ DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO REFERENTE À SUPOSTA RETENÇÃO
INDEVIDA DA CAUÇÃO DE 5% SOBRE TODOS OS FATURAMENTOS REALIZADOS”; k) “DO
ITEM ‘F’ DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO REFERENTE ÀS 3.200 IMPRODUTIVAS BEM
COMO ÀS HORAS IN ITINERES”; l) “DO ITEM ‘G’ DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO
REFERENTE À RESILIÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – INOBSERVÂNCIA DAS
RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGATÓRIAS”; m) “DO ITEM ‘H’ DA SENTENÇA –
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBA JÁ ADIMPLIDA PELO ESTALEIRO
ATLÂNTICO SUL”; n) “DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
QUE DEFERIU O BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DA REQUERIDA
ANTES MESMO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA –INOBSERVÂNCIA DO ART. 300 DO CPC”; o) “DA NECESSÁRIA
LIBERAÇÃO DA QUANTIA ORA CONSTRITA NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA”. Por fim, pugnou: “a) JULGAR IMPROCEDENTE o presente incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica, visto que não foram preenchidos os pressupostos
legais previstos nos arts. 134, § 4º c/c 50, §2º, incisos I, II e III, visto que a parte não comprovou a
existência de desvio de finalidade da atividade empresarial da Requerida, tampouco confusão
patrimonial com a empresa Estaleiro Atlântico Sul S.A. [TJPE - Agravo De Instrumento 0004050-
94.2017.8.17.9000, Rel. Jones Figueiredo Alves; Agravo de Instrumento 389065-70006985-
15.2015.8.17.0000, Rel. Francisco Manoel Tenorio dos Santos; STJ - REsp 1838009/RJ, Rel
Ministro Moura Ribeiro; AgRg no AREsp 630.584/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; TJSP - 
Agravo de Instrumento 2203792-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho] para,
consequentemente; b) Com base em todas as inconsistências apontadas alhures, reconhecer a
flagrante iliquidez da sentença ora levada a execução, para, consequentemente, ANULAR o
cumprimento provisório de sentença apenso, determinando-se sua extinção - à exceção da parte
relativa à condenação a título de dano moral e ao pagamento de honorários advocatícios em 
percentual calculado exclusivamente ao montante dessa verba indenizatória; c) DETERMINAR a
instauração do procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II do CPC [pelo
procedimento comum], retornado, portanto, a marcha processual à fase anterior ao cumprimento
provisório de sentença, tendo em vista a patente iliquidez do título judicial exequendo; d) 
REVOGAR a decisão que concedeu tutela provisória de natureza cautelar para determinar o
bloqueio da quantia de R$ 43.458.101,44 [quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e
oito mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos] nas contas bancárias da Requerida, visto
que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, não a Requerente não
demonstrou nem a probabilidade do direito, que se demonstra através da inobservância da regra
do art. 134, §4º do CPC, tampouco, o risco de dano na demora, para, consequentemente;
e) DETERMINAR a imediata devolução do importe de R$ 43.458.101,44 [quarenta e três milhões,
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quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos], devidamente
corrigido às contas bancárias da Requerida; f) CONDENAR a Requerente a arcar com os
honorários advocatícios da Requerida, nos termos do art. 85, §2º do CPC, verba cabível,
inclusive, em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por se tratar de
incidente com natureza jurídica de ação [Nesse sentido: TJSP; Agravo de Instrumento 2177349-
92.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; DJe: 02/12/2019; TJSP;
Agravo de Instrumento 2148923-70.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito
Privado; DJe 27/11/2019] g) PROVAS: Requer, desde já, a produção de todas as provas em
direito admitidas, especialmente, a ouvida dos representantes legais da Requerente, sob pena de
confissão, dos representantes legais do Estaleiro Atlântico Sul; exibição de documentos; posterior
de juntada de documentos; produção de prova pericial contábil em todo o acervo documental que
envolva a presente controvérsia, independente do procedimento a ser adotado por este Juízo
para liquidação da sentença; e outras que se mostrem necessárias no curso do presente feito à
comprovação do direito vindicado pela Requerente. Requer, desde já, a produção de prova
pericial contábil em todo o acervo documental disponível nos autos, independente do
procedimento adotado por este Juízo para liquidação da sentença, bem como
a exibição de documentos comuns às partes e demais que sejam necessários conferir liquidez ao
título judicial, sem prejuízo aos demais meios de prova em direito admitidos.” 

Manifestação da parte demandada ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A no ID nº
57254784 - Págs. 1/8, acompanhada de documentos, em que veio a alegar que: a)
“ESCLARECIMENTO RELEVANTE: PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL”; b) “INCIDENTE
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE: AUSÊNCIA MÍNIMA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO” Por fim, pugnou: “Por todo o exposto, requer o
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL, mais uma vez trazendo a notícia a esse MM. Juízo da impetração
de seu pedido de recuperação judicial em conjunto com a CONSUNAV, seja rejeitado o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica porque completamente ausentes quaisquer dos seus
requisitos, liberando-se, por conseguinte, a constrição existente sobre bens de terceiros.” 

Réplica apresentada pela parte autora no ID nº 57713380 – Págs. 1/18. 
Despacho proferido por este juízo no ID nº 62480506 - Pág. 1 em que foi

indeferido o pedido de prosseguimento do presente feito em razão da suspensividade decorrente
do processamento da Recuperação Judicial deferida nos autos do Proc. nº 0000162-
07.2020.8.17.2730. 

Consta no ID nº 62572130 - Págs. 1/3 embargos de declaração interpostos pela
pessoa jurídica ENGITA NAVAL CONSTRUÇÕES LTDA, em face de decisão proferida no ID nº
62480506 - Pág. 1, ao fundamento de que “Sustenta a parte embargante, na peça recursal de ID
nº 62572130 - Págs. 1 a 3, a ocorrência de omissão na decisão embargada, tendo alegado a
existência de omissão na decisão recorrida, ao argumento de que a decisão
embargada “omitiu-se em especificar que a suspensividade está adstrita apenas aos atos e ações
que importem em atos expropriatórios contra as recuperandas, aqui embargadas”, tendo alegado
que “os requerimentos formulados na petição Id 62105190 são apenas instrutórios, probatórios do
que se pretende comprovar no incidente, e não importam em nenhum ato que atente contra a
integridade patrimonial e financeira das recuperandas” e que “os atos não expropriatórios não
estão sujeitos à competência do Juízo Universal do pedido de recuperação judicial cujo
deferimento do processamento, até o presente momento, foi restabelecido”, tendo alegado que
“Nada obstante a suspensão das ações e execuções em face das recuperandas/embargadas
quando do deferimento do processamento da sua recuperação judicial, ações e atos outros, não
expropriatórios, continuam normalmente o seu curso nos respectivos Juízos porque não atraídos
à competência do Juízo recuperacional.”, tendo sustentado que “sejam deferidas as providências
probatórias/instrutórias requeridas no petitório de Id 62105190”. 

Contrarrazões apresentadas pelas partes demandadas ESTALEIRO ATLÂNTICO
SUL S.A e CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A – em recuperação judicial

Num. 74943958 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: EDUARDO JOSE LOUREIRO BURICHEL - 10/02/2021 09:19:47
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021009194691000000073450791
Número do documento: 21021009194691000000073450791



(“Consunav”) nos IDs nº 63745150 - Págs. 1/5 e 63744676 - Págs. 1/15, respectivamente. 
Decisão proferida por este juízo no ID nº 65576330 - Págs. 1/2 em que não foi

acolhida a pretensão recursal. 
A parte autora pugnou pelo juízo de retratação na petição de ID nº 66099683 -

Pág. 1, a qual veio acompanhada de documentos. 
Despacho proferido por este juízo no ID nº 67660014 - Pág. 1, em que foram

mantidas as decisões proferidas nos IDs nº 62480506 e 65576330 pelos seus próprios
fundamentos. Foi ainda dado prosseguimento ao presente feito, tendo em vista que restou
ultrapassado o prazo de 180 dias da suspensão das ações e execuções em face de tais pessoas
jurídicas determinada nos autos do processo de recuperação judicial em trâmite na 1ª Vara Cível
desta Comarca. Por fim, foi determinada a intimação das partes para indicarem as provas que
pretendiam produzir. 

Consta no ID nº 68229982 - Págs. 1/3 embargos de declaração interpostos pela
pessoa jurídica CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A – em recuperação
judicial (“Consunav”), em face de decisão proferida no ID nº 67660014 - Págs. 1/18, “para que
seja modificada a decisão recorrida, no sentido de manter a suspensão do presente feito, uma
vez que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que alude o art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005
ainda não se esgotou e, ainda que assim o fosse, a jurisprudência entende que o mero transcurso
do prazo não enseja a retomada automática das demandas individuais, como in casu.” 

Petição da parte demandante ENGITA NAVAL CONSTRUÇÕES LTDA no ID nº
68675322 - Págs. 1/4 em que veio a pugnar pela produção das seguintes provas: (a) seja oficiado
o Banco Itaú Unibanco S/A para que forneça os extratos bancários com movimentações e saldos
dos últimos 05 (cinco) anos relativos à conta de titularidade da CONSUNAV RIO CONSULTORIA
E ENGENHARIA S/A (CNPJ/MF 00.189.283/0001-61) onde foi arrestado o saldo do valor
exequendo (conta-corrente 20161-1, agência 7190, Banco Itaú); (b) seja oficiada a Secretaria
Municipal de Fazenda (SMF) da Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ (Rua Afonso Cavalcanti, 455
–prédio anexo, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-110) para que forneça relatório de
emissão de notas fiscais do últimos 05 (cinco) anos,
com datas, valores e numerações, relativamente à empresa CONSUNAV RIO CONSULTORIA E
ENGENHARIA S/A, com sede na Avenida Rio Branco, 156, 30º andar, sala 3028, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.040-901, CNPJ/MF 00.189.283/0001-61; (c) a intimação das requeridas para
que exibam, em Juízo, Relatório de Administração, Balanços Patrimoniais, Demonstrações de
Resultados, de Fluxos de Caixa e de Patrimônio, além de demais Informações Suplementares, se
existentes, aptos a comprovar a regularidade de funcionamento das empresas e a não ocorrência
das hipóteses do art. 50, seus parágrafos e incisos, do Código Civil; (d) o fornecimento, por meio
do sistema InfoJud, das informações cadastrais e de cópias das 05 (cinco) últimas declarações
feitas à Receita Federal,
relativamente às empresas requeridas, CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A
(CNPJ/MF 00.189.283/0001- 61) e ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A (CNPJ/MF
07.699.082/0001-53).” 

Consta no ID nº 68700375 - Págs. 1/6 embargos de declaração interpostos pela
pessoa jurídica ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face de
decisão proferida no ID nº 67660014 - Págs. 1/18, “a fim de que, reconhecida a omissão da r.
decisão embargada quanto à extensão e duração do stay period, sobre as quais cabe
exclusivamente ao juízo recuperacional deliberar, sejam atribuídos efeitos modificativos ao
recurso e determinada a manutenção da suspensão deste feito (cf. art. 6º, § 4º, da LREF).” 

Petição da parte demandada CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA
S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no ID nº 69288948 - Págs. 1/4 em que veio a requerer que
este juízo “se abstenha de dar prosseguimento ao presente incidente, até a apreciação do pedido
de prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que alude o art. 6º, §4º da Lei nº
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11.101/2005, pelo Juízo da 1ª Vara Cível dessa Comarca.” 
A parte demandada CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A –

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL aditou o pedido formulado no ID nº 69288948 - Págs. 1/4, tendo
pugnado ainda pela “pela revogação da decisão de ID 67660014 e a consequente suspensão
deste incidente, por força do art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005.” 

Despacho proferido no ID nº 69709347 - Pág. 1 em que foi mantida a
suspensividade do presente feito em virtude do processamento da Recuperação Judicial deferida
nos autos do Processo de Recuperação Judicial nº 0000162-07.2020.8.17.2730. 

Petição da parte autora no ID nº 70335067 - Pág. 1 pelo prosseguimento do feito,
tendo em vista entendimento do STJ, consoante precedentes AgInt no AREsp 790.736/RS; REsp
1.620.272/RS; Pet no REsp 1.562.613/RS; Pet no REsp 1.601.927/RS; Pet no AREsp
676.005/RS; AREsp 938.356/RS; REsp 1.607.309/RS; Pet no REsp 1.551.182/RS; e AgInt no
AgRg no AREsp 847.063/RS. 

Vieram-me os autos conclusos. 
DECIDO. 

             
Inicialmente, em análise aos embargos de declaração manejados nos IDs 68229982 - Págs. 1 a 18

e 68700375 - Págs. 1 a 6, não merece guarida a pretensão recursal.
 
Oportuno registrar o disposto no artigo 1.022 do CPC:

 

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a
requerimento;
III – corrigir erro material.

 
Pela sua própria natureza jurídica, os embargos declaratórios devem referir-se a ponto sobre o

qual houver omissão, obscuridade ou contradição da decisão, não podendo esgrimir-se contra fatos e argumentos já
decididos com clareza, de modo que o inconformismo dos embargantes afigura-se insolúvel pela via estreita dos
embargos declaratórios.

 
              Ainda, não se revela presente a existência de qualquer contradição no decisum 
recorrido entre as diversas partes dele integrantes. Como é sabido, a contradição que justifica a
interposição dos embargos de declaração é aquela ocorrida no interior da própria decisão, isto é,
a desconformidade interna da decisão judicial, jamais a eventual dissonância entre as provas
existentes nos autos, a legislação que se entende aplicável ou a jurisprudência prevalente nos
Tribunais Superiores e aquilo que se decidiu.

 
Na realidade, as partes embargantes, inconformadas com a decisão deste magistrado, vieram a

requerer a rediscussão da matéria objeto da decisão, já deliberada de maneira inequívoca.
 
A pretensão recursal ora veiculada não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos 

embargos declaratórios prevista no artigo 1.022 do CPC.
 
É de rigor, pois, o não acolhimento da pretensão recursal.
 
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a

ambos os embargos declaratórios.
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              Por outro turno, observo que, conforme verificado em decisão prolatada pelo Juízo da 1ª
Vara desta Comarca, datada de 14/10/2020, nos autos do Proc. nº 0000162-07.2020.8.17.2730,
consistente em Pedido de Recuperação Judicial veiculado pelas pessoas jurídicas ESTALEIRO
ATLÂNTICO SUL S.A e CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S.A., restou
prorrogado o prazo de 180 dias, com fundamento no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05.

Todavia, num juízo reavaliatório do panorama processual vigente, penso que tal deliberação não
está a ocasionar eventual suspensão do presente incidente, visto que se trata de ação que tem natureza de processo
de conhecimento, não enquadrável em qualquer situação de suspensividade prevista no artigo 6º da Lei nº
11.101/05, à exceção de eventuais medidas constritivas futuras como as elencadas no inciso III do artigo 6º da
referida lei, o que não é o caso.

 
Nesse trilhar, em análise ao mérito específico do incidente de desconsideração da personalidade

jurídica, reputo que o processo encontra-se suficientemente instruído para formação do convencimento e que a
matéria discutida nos autos encontra-se suficientemente esclarecida à luz do painel probatório existente, não se
justificando a produção de outras provas, a justificar o julgamento do feito no estado em que se encontra, com
fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, inclusive de forma a propiciar o célere julgamento da lide.

 
No tocante ao direito material que permeia o litígio e, na esteira do que já restou determinado na

decisão proferida nos autos do Proc. nº 672-54.2019.8.17.2730 (ID nº 53817057 - Págs. 1 a 4), estabelece o artigo
133 do CPC:

 
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a
pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos
previstos em lei.
§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da
personalidade jurídica. 
 
Por sua vez, o artigo 50 do Código Civil estabelece:
 
 
Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)
§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de
valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº
13.874, de 2019)
 
 
Consoante o painel probatório existente, observa-se, especialmente quando se analisa o teor da
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escritura púbica datada de 22/4/2013, consistente em “Escritura Pública de Transformação de Sociedade Limitada
em Sociedade Anônima constante no documento de ID nº 53593046 - Pág. 19 do processo de execução nº 0000672-
54.2019.8.17.2730, que a pessoa jurídica ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A é detentora de 100% (cem por cento)
das cotas sociais constituintes do capital social da pessoa jurídica CONSUNAV RIO CONSULTORIA E
ENGENHARIA S/A, com sede na Avenida Rio Branco, 156, 30º andar, sala 3028, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20.040-901, CNPJ/MF 00.189.283/0001-61, tendo sido registrada a transformação da pessoa jurídica CONSUNAV
RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. em CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A.

 
Ao que se observa, restou demonstrado pela análise da prova documental produzida que a pessoa

jurídica executada nos autos do Proc. nº 0000672-54.2019.8.17.2730,  ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A, estaria a
ocultar seu patrimônio do alcance de seus credores, sob o véu de pessoa jurídica diversa, qual seja, CONSUNAV
RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A, da qual a executada é titular da integralidade do capital social, com
ocultação de bens e quedando-se inadimplente a executada quanto ao cumprimento das suas obrigações, não tendo
a parte executada, Estaleiro Atlântico Sul S/A em nenhum estágio processual daquele feito executivo, apresentado
postura colaborativa com a execução no sentido de indicar bens à penhora de forma a mencionar esses bens/direitos
de que é titular, a autorizar, pois, o direcionamento dos atos constritivos veiculados naquele feito executivo em face
da pessoa jurídica CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A, afastando-se a autonomia patrimonial
dessa última pessoa jurídica, no sentido de que, até o montante do débito exequendo pendente, esta também viesse
a ter direcionados atos constritivos contra si com a finalidade específica de se responsabilizar pelas obrigações
judicialmente impostas à sua única sócia, ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A, ante a suficiente demonstração de
desvio/ocultação patrimonial a resultar na frustração da satisfação do débito exequendo, sendo de bom alvitre
assinalar que, conforme narrado pelas próprias pessoas jurídicas ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A e CONSUNAV
RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A na peça inicial do Pedido de Recuperação Judicial nº 0000162-
07.2020.8.17.2730, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca  (colacionada nestes autos no ID nº 57254787 - Pág.
7), “o controle e a coordenação das atividades do Grupo EAS advêm da sociedade EAS, que é a única controladora
da Consunav, também requerente deste pedido de recuperação judicial”.

 
Assim, é de rigor o acolhimento do presente incidente, à luz do objeto específico associado ao

presente incidente, qual seja, de eventual subsunção dos fatos narrados na peça exordial do incidente nas hipóteses
previstas nos artigos 50 do Código Civil e 133 do CPC, não comportando o presente incidente a rediscussão de
matérias que restaram preclusas tanto na seara do processo de conhecimento (Proc. nº 0000672-54.2019.8.17.2730)
quanto na respectiva fase de cumprimento de sentença.

 
Noutro giro, reputo legítima a decisão concessiva de tutela de urgência postulada pela parte

exequente nos autos do Proc. nº 0000672-54.2019.98.17.2830 e deferida na decisão de ID nº 53817057 - Págs. 1 a
4), em que restou demonstrada a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a instauração do incidente e
a necessidade e  urgência demonstrados pelo exequente, com vista a prevenir eventual frustração da execução
quanto às disponibilidades financeiras mantidas em nome da pessoa jurídica controlada, qual seja, CONSUNAV RIO
CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A, CNPJ/MF 00.189.283/0001-61), com vista à garantia de futura penhora a
justificar, pois, a concessão de ordem de bloqueio veiculada naquela decisão, em caráter inaudita altera pars, nos
ativos financeiros de tal pessoa jurídica.
 

Diante do exposto, em caráter confirmatório da decisão concessiva de tutela de urgência proferida
nos autos do Proc. nº 0000672-54.2019.8.17.2730 e que ensejou a instauração do presente incidente, ACOLHO o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica CONSUNAV RIO CONSULTORIA E
ENGENHARIA S/A, qualificada nos autos, para que seja determinada a extensão da responsabilidade patrimonial-
obrigacional à pessoa da empresa controlada CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA S/A, qualificada
nos autos, até a integral satisfação do débito exequendo associado ao cumprimento de sentença – Proc. nº 0000672-
54.2019.8.17.2730, em que figura como parte executada a pessoa jurídica ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A. 

Custas do incidente pelas pessoas jurídicas CONSUNAV RIO CONSULTORIA E ENGENHARIA
S/A e ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A, em caráter solidário. 

Deixo de condenar as partes demandadas ao pagamento de honorários advocatícios, em sintonia
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Realce

hebro
Realce

hebro
Realce



com o seguinte precedente, do egrégio STJ: REsp 1845536/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020. 

 
              Intimem-se. 
             Ciência ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Ipojuca(PE), no qual tramita o Proc. nº 0000162-
07.2020.8.17.2730.
 

Preclusa a presente decisão, arquive-se.
 
Cumpra-se.
 
Cópia da presente, autenticada por servidor em exercício nesta Unidade, servirá como mandado.
 
Ipojuca(PE), em  10 de fevereiro de 2021.

 
 

       EDUARDO JOSÉ LOUREIRO BURICHEL
                Juiz de Direito
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