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DECISÃO LIMINAR

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO – 
INTERLOCUTÓRIA QUE AUTORIZA CÔNJUGE 
VAROA A ADENTRAR NA ADMINISTRAÇÃO DE 
NEGÓCIO  DO  CASAL,  AUFERINDO  PRÓ-
LABORE.  CASAL  EM  DIVÓRCIO  LITIGIOSO. 
PROIBIÇÃO AO VARÃO EM TRANSACIONAR 
ÀS  EMPRESAS.  APLICAÇÃO  DE  MULTA EM 
CASO DE DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA 
DESSE  ÚLTIMO.  PLEITO  LIMINAR. 
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO 
BOM  DIREITO  E  DO  PERIGO  POR  SUA 
DEMORA,  DA  RELEVANTE 
FUNDAMENTAÇÃO,  BEM  COMO  DA 
SUSCETIBILIDADE DE DANO.
– Não há que se falar em deferimento liminar em 
matéria  de  família,  no  momento  em  que  se 
preserva  a  meação  do  patrimônio  constituído 
pelo casal, bem como os interesses em comum.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro 
Nunes Pereira Filho em face de interlocutória antecipatória de tutela, que 
autorizou a retirada mensal de treze mil, dezessete reais e noventa e três 
centavos, das empresas do agravante,  por Venícia de Oliveira Veriato 
Nunes, parte ora agravada, que com ele se encontra em processo de 
divórcio litigioso. Tal decisão é até que seja realizada uma perícia fiscal e 
contábil nas empresas do agravante e, se necessário, com a intervenção 
de um administrador nomeado pelo Juízo. A decisão também autorizou a 



agravada a participar da administração das empresas, bem como proibiu 
o recorrente de realizar qualquer transação com elas enquanto perdurar 
o litígio. A decisão ainda prevê multa de mil reais a ser imputada, em 
caso de descumprimento da decisão. 

Alega  o  agravante  que  a  decisão  atacada  concedeu  o 
pedido  da  agravada  mesmo  sem  conhecer  ou  dar  a  ele  chance  de 
exercer o contraditório.

Sustenta  que  o  pedido  de  retirada  do  pró-labore, 
concedido liminarmente em favor da agravada, sua ex-esposa, trata-se 
de  um pedido  sem qualquer  fundamento  de  texto  de  lei,  doutrina  ou 
jurisprudência, já que é empresário individual, e não sócio da agravada. 
Que  sociedade  e  empresa  individual  são  institutos  completamente 
diferentes, com conceitos e regras próprias. Que nem toda empresa é 
sociedade. E que não há, no caso concreto, nenhum tipo de sócio e sim 
o próprio empresário individual. Que bens que seriam da empresa, são 
bens do agravante.

Diz que, até por uma questão de razoabilidade, não cabe 
a divisão das lojas a ex-esposa, visto que toda atividade administrativa é 
exercida  exclusivamente  pelo  agravante,  e  a  agravada  não  possui 
conhecimento técnico necessário para exercer da mesma forma, e com a 
mesma cautela e sabedoria, que o autor/agravante. Que a agravada não 
pode assumir a posição de administradora da metade das lojas, já que o 
contrato é intransmissível.

Advoga o fato da agravada não poder auferir participação 
de lucros até a perícia contábil, pois esta situação apenas se aplica às 
sociedades, e não à empresa individual. 

Assevera que a decisão é absurda, no momento em que 
lhe proíbe de realizar qualquer transação com as empresas, impedindo 
seu funcionamento. Que a decisão não respeita a Constituição Federal e 
possui várias incongruências com o Código Civil vigente, pois permite a 
entrada de terceiro como administrador de empresa individual e retira o 
empresário de sua única atividade laborativa.

Se  insurge  contra  a  antecipação  de  tutela,  posto  que 
entende  não  ter  como  se  saber  se  as  alegações  da  agravada 
correspondem à realidade, visto que não houve espaço para o agravante 
exercer  o  contraditório  e  nem a juntada de qualquer  documentos por 
parte  da  autora/agravada  comprovando  o  que  alega.  Que  inexiste 
qualquer ameaça de venda dos bens da empresa, pois o agravante teve 
um período de um ano e meio, tempo as separação do casal, para se 
desfazer dos bens e não o fez.

Discorre acerca do princípio do devido processo legal, que 
foi desrespeitado o contraditório e a ampla defesa.



Pugna para que, caso não seja atendido seu pedido para 
retirada da  agrava da  empresa,  mas  que seja  minorado o  pro-labore 
estabelecido pela decisão hostilizada, diminuição à metade. 

 Requer  a  atribuição  imediata  de  efeito  suspensivo  ao 
presente recurso, eis que presentes o fumus boni juris e o periculum in 
mora em seu favor.

Requer,  liminarmente,  que  seja  antecipada  a  tutela 
recursal pretendida, fazendo com que ele possa exercer suas transações 
em sua atividade laboral  na própria empresa, bem como impedindo a 
entrada da agravada como administradora, mormente com o recebimento 
da  quantia  elevada  de  treze  mil,  dezessete  reais  e  noventa  e  três 
centavos. Subsidiariamente, pede a reformulação da decisão no sentido 
de ser reduzido à metade fomentado valor.

Eis o relatório. Passo a decidir.
Não há que se falar, por hora, em deferimento de pedido 

de efeito suspensivo à interlocutória hostilizada, tampouco em redução 
do pró-labore fixado.  A decisão foi acertada.

O fato é que as partes estão se divorciando. Possuem filho 
e bens a partilhar,  estes,  em sua grande parte que dizem respeito às 
lojas, franquias da empresa O Boticário.

Como  o  próprio  agravante  afirma,  o  patrimônio  foi 
constituído  na  constância  do  casamento  entre  as  partes,  regido  pela 
comunhão parcial de bens. Estes, então, deverão ser partilhados, meio a 
meio.

De modo que, não há como o agravante se insurgir com a 
agravada na administração das lojas em questão, já que ela é meeira do 
patrimônio constituído pelo casal. 

O patrimônio do virago, da fomentada empresa individual, 
não se diferencia dos bens de sua pessoa, patrimônio que o constituiu 
conjuntamente com sua consorte, parte ora agravada.

A jurisprudência confirma.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS 
– REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EMPRESA 
INDIVIDUAL  DE  TITULARIDADE  DA  GENITORA  DA 
ALIMENTADA – POSSIBILIDADE.

− O patrimônio da empresa individual não se distingue 
dos bens da pessoa do empresário.1

− (…) (GRIFEI)

1 Agravo de Instrumento nº 0598715-66.2012.8.13.0000, Rel. Desa. Versiani Penna, TJMG, publicado 
em 20.08.2012.



E  quanto  ao  fato  da  decisão  o  haver  proibido  de 
transacionar  as  empresas,  porém,  quem  deu  margem  para  que  isso 
acontecesse foi o próprio agravante, no momento em que registrou as 
empresas  na  qualidade  de  solteiro,  sendo  casado  com  a  agravada, 
dando causa, pois, a situação de risco em detrimento desta última, vez 
que pode,  perfeitamente,  vender as empresas sem a anuência desta. 
Ora,  ante  a  exaltação dos  ânimus entre  as  partes,  situação bastante 
peculiar nos casos de divórcio, prudente a decisão da Magistrada, que 
proibiu o agravado de realizar qualquer transação com elas até enquanto 
perdurar o litígio. 

Atente-se  ao  fato  de  que  é  o  próprio  agravante  quem 
afirma, em suas várias peças de defesa em face da agravada, afirma que 
o  patrimônio  foi  constituído  na  constância  do  casamento  entre  eles, 
sobretudo suas firmas individuais do Boticário. 

Lado  outro,  o  agravante  alega  ser  alto  o  valor  do  pró-
labore  fixado  pela  Juíza,  à  agravada,  sendo  no  valor  de  treze  mil, 
dezessete reais e noventa e três centavos.

Porém, considerando o fato de ser esse o padrão de vida 
da família em questão, assim como o fato, conforme dito, de se tratar de 
patrimônio  constituído  conjuntamente  pelo  casal,  sendo  a  agravada 
cônjuge meeira, logicamente que ela passa a ter direito à metade dos 
ganhos obtidos com as empresas do casal.

Veja-se a jurisprudência.

EMENTA: FAMÍLIA.  DIVÓRCIO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS 
DO CASAL PARA GARANTIA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

-  Não  se  revoga  a  decisão  interlocutória  que  ordenou  a 
indisponibilidade  dos  bens  do  agravante  para  garantir  a 
meação, quando há indícios de que os bens foram adquiridos 
na constância do casamento. 

(…) (GRIFEI).2

 

Reprise-se que é o próprio agravante que assevera, por 
diversas vezes, que todo o patrimônio foi constituído na constância de 
seu casamento com a agravada, inclusive as lojas do Boticário.

E a decisão hostilizada prevê uma perícia fiscal e contábil 
nas  empresas  em questão,  se  necessário  com a  intervenção  de  um 
administrador,  isso,  certamente,  para  que  sejam  discriminados  seus 
ganhos líquidos em vista de uma justa partilha entre o casal. 

2 Agravo de Instrumento nº 0665658-31.2013.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, TJMG, 
publicado em 05.11.2013.



A  decisão  arbitrou  o  desconto  no  valor  de  treze  mil, 
dezessete  reais  e  noventa  e  três  centavos,  vez  ser  esse  o  valor 
aproximado do orçamento doméstico da família constituída pelo casal, 
situação sempre mantida pelo agravante,  como ele mesmo afirma em 
suas peças defensivas.

De modo que, de fato, as alegações em favor da agravada 
são verossímeis, assim como o perigo de dano irreversível a sua pessoa 
se confirma, no momento em que, a uma, fica desassistida do patrimônio 
constituído pelo casal, experimentando humilhações e privações; a duas, 
ante a perigo em que as empresas se encontram, já que registradas de 
forma equivocada,  a  toda sorte  do  agravante,  que as registrou  como 
sendo solteiro.

Pelo  exposto,  forte  nas  razões  acima,  INDEFIRO  OS 
PEDIDOS  LIMINARES  CONTIDOS  NO  PRESENTE  RECURSO  DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, pedidos consubstanciados na suspensão 
da interlocutória hostilizada, bem como quanto à antecipação da tutela 
recursal, dando-se seguimento ao presente recurso, com a intimação da 
parte adversa, a fim de que se manifeste, querendo, no prazo de dez 
dias,  seguindo,  ao  final,  ao  Ministério  Público,  vindo  os  autos,  após 
conclusos.

Diligências, intimações e comunicações necessárias, com 
ofício ao Juízo da causa, para fins de cumprimento da regra constante no 
art. 526, do CPC.

P.I.
João Pessoa/PB, 19 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR


