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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  DISSOLUÇÃO  DE
SOCIEDADE  SIMPLES  COM  PEDIDO  DE
APURAÇÃO DE HAVERES C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  –  JULGAMENTO  DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO
AO  PROCESSO  –  NARRATIVA  DE  TRATATIVAS
PARA  A  CONSECUÇÃO  DA  SOCIEDADE  COM
PESSOAS ESTRANHAS AO CONTRATO SOCIAL –
DÚVIDA  ACERCA  DA  EXISTÊNCIA  DE  SÓCIOS
OCULTOS  E  POSSIBILIDADE  DA APLICAÇÃO  DA
TEORIA EXPANSIVA DA DESCONSIDERAÇÃO  DA
PERSONALIDADE  JURÍDICA  –  INDÍCIOS  DA
ATUAÇÃO  DOS  SÓCIOS  OCULTOS  NAS
ATIVIDADES  DA  SOCIEDADE  EMPRESARIAL  –
NECESSIDADE  DE  COMPOSIÇÃO  E  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR –
ANULAÇÃO  DOS  ATOS  PROCESSUAIS
POSTERIORES  À  APRESENTAÇÃO  DA
CONTESTAÇÃO  E  RECONVENÇÃO  PELA  RÉ  –
DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DOS CHAMADOS –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC/73  –
RECURSO PREJUDICADO.

Segundo  as  disposições  do  art.  77  do  CPC/73,  é
admissível  o  chamamento  do  processo  de  todos  os
devedores  solidários,  permitindo-se  ao  demandado
trazer  aos  autos  responsáveis  ou  coobrigados  para
integrar a lide e se submeterem ao comando judicial no
próprio processo.

A  evolução  do  ordenamento  jurídico  possibilitou  ao
julgador abordar aspectos fáticos com a finalidade de
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resguardar a proteção aos negócios jurídicos firmados
com  desvio  de  finalidade  ou  confusão  patrimonial,
atitudes estas reveladoras do abuso da personalidade
jurídica por parte de sócios ocultos.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível  (fls. 255/268) interposta por Marília
Araújo Alves da Silva buscando reformar a sentença (fls.237/242;252/253)
proferida pelo Juízo  de Direito da  2ª Vara Cível da  Comarca da Capital que,
nos  autos  da  Ação  de  Dissolução  de  Sociedade  Simples  com  Pedido  de
Apuração de Haveres c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por Neci
Juvenal de Arruda, julgou parcialmente procedente o pedido exordial para:

 
[...]DECRETAR a dissolução total da sociedade, bem assim
RECONHECER como crédito, o capital integralizado de R$
30.000,00, a ser dividido entre os sócios, na proporção de
suas  respectivas  cotas,  quais  sejam:  90%  para  a
promovente, NECI JUVENAL DE ARRUDA  e 10% para a
promovida, MARÍLIA ARAÚJO ALVES DA SILVA, deixando
de condenar  a ré ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, por ser esta beneficiária da justiça gratuita.

REJEITO A RECONVENÇÃO, com resolução
de mérito,  na forma do art.  269,  I,  do CPC,  deixando de
condenar  a  reconvinte  ao  pagamento  das  custas  e
honorários advocatícios, face à concessão da justiça gratuita
em seu favor, às fls. 151.

Levando-se em consideração que a presente
ação  visa  à  dissolução  da  sociedade,  oficie-se  à  Junta
Comercial  para  o  seu  devido  registro,  o  que  permitirá  a
publicidade e a sua validade perante terceiros.[...]

Em  suas razões recursais,  a  apelante argui, preliminarmente, a
sua ilegitimidade passiva,  alegando que não mais fazia parte dos quadros da
sociedade empresária à época do ajuizamento da ação, posto que teria cedido
suas cotas em favor dos Senhores Natércio Arruda e Luiz Antônio Machado,
destacando, ainda, que restaria apenas uma dívida contraída em seu nome,
que teria sido reconhecida pelo Sr. Natércio e pendia de ressarcimento.

Em seguida,  assevera  que  Natércio  Juvenal  de  Arruda  e  Luiz
Antônio Machado sempre foram os administradores de fato da empresa, com
ampla responsabilidade pela saúde financeira, pugnando pelo acolhimento do
chamamento ao processo de ambos para que integrem a lide em substituição à
ora apelante.
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No mérito,  afirma que  o  caso  não  comporta  dispensa de  fase
liquidatória, uma vez que não existe nos autos elementos que comprovem a
atual situação financeira da empresa, não sendo suficiente a simples previsão
da participação de cada sócio na sociedade por meio do contrato social para se
definir os valores para cada um com a dissolução da sociedade.

Ressalta  a  necessidade  da  elaboração  do  balanço  liquidatório
devidamente  aprovado  por  todos  os  sócios,  já  que  inexiste  nos  autos  a
apresentação da contabilidade da empresa. Prosseguindo,  aduz que  existem
dívidas inerentes à própria sociedade que acarretaram na negativação de seu
nome junto ao SERASA, sendo imprescindível a sua inclusão na partilha.

Por fim, requer a condenação da apelada pela litigância de má-fé,
afirmando ter ela deliberadamente alterado a verdade dos fatos; assim como a
condenação nas custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte adversa deixou de apresentar as
Contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão exarada à fl. 270-v.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares
de  ilegitimidade  e  de  chamamento  ao  processo e  pelo  prosseguimento  da
irresignação  sem  manifestação  quanto  ao  mérito  do  processo,  porquanto
ausente interesse público no caso concreto.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, destaco que a sentença combatida foi publicada em
momento anterior ao advento do CPC/15, razão pela qual o recurso interpostos
será analisando com base nas disposições do CPC/73.

Para um melhor deslinde da matéria, mister se faz trazer a lume a
respectiva dos fatos elencados nas peças de ataque e defesa processuais.

O caso dos autos retrata a pretensão de Neci Juvenal de Arruda
em  dissolver a sociedade limitada constituída com  Marília Araújo Alves da
Silva,  a LMN Multimarca Comércio de Produtos para Beleza Ltda, CNPJ nº
09.440.347/0001-20,  requerendo  igualmente  a  apuração  dos  haveres  e
indenização por danos materiais.

Na inicial, afirmou que a empresa foi constituída em 25/02/2008
para atuar no ramo de varejo de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal,
requerendo o pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), o qual retrata
a  sua  participação  societária  de  90%  (noventa  por  cento)  das  cotas  da
empresa.

Em seguida, no que pertine ao pedido de indenização por danos
materiais,  destacou a autora que a promovida, por alegar possuir um crédito
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perante a sociedade de R$ 29.023,85 (vinte e nove mil e vinte e três reais e
oitenta  e  cinco  centavos),  decidiu  realizar  uma  dação  em pagamento  a  si
mesma, no valor de R$ 17.612,82 (dezessete mil seiscentos e doze reais e
oitenta e dois centavos), pugnando pela devolução dos valores em dobro.

Na  contestação  e  reconvenção,  Marília  Araújo  Alves  da  Silva
revelou  que  a  promovente  era,  na  verdade,  uma  “laranja”  dos  verdadeiros
sócios  da  empresa,  os  senhores  Natércio  Arruda  e  Luiz  Antônio,  os  quais
teriam convidado a promovida a abrir uma empresa integrando apenas 10%
(dez por cento) de seu capital societário, com a garantia de recebimento de
salário, comissão, além de ajuda de custo para ficar como responsável pela
gerência da loja e venda externa.

Destacou  ainda  na  peça  de  defesa  que  os  sócios  ocultos
revelaram  óbices  à  composição  em  nome  próprio  para  figurar  no  contrato
social,  utilizando,  assim a irmã do Sr.  Natércio,  a  ora apelada,  para figurar
juridicamente como sócia da empresa, ressaltando que ambos (Natércio e Luiz
Antônio) atuavam como verdadeiros donos e administradores da empresa.

No que pertine à  dissolução da sociedade,  revelou  que houve
mútuo consentimento entre ela e os sócios ocultos para a extinção da empresa,
destacando ter havido um encontro de contas entre eles onde foi verificada a
existência de dívida da sociedade no valor de R$29.023,85 (vinte e nove mil e
vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) em seu favor, legitimando a dação
em pagamento  no valor de R$ 17.612,82 (dezessete mil  seiscentos e doze
reais e oitenta e dois centavos) efetivada por ela, ressaltando, ainda, o direito
ao crédito da quantia remanescente de R$ 11.441,03 (onze mil quatrocentos e
quarenta e um reais e três centavos), pedido este objeto de reconvenção.

Sentenciando,  o  magistrado  rejeitou  as  preliminares  de
ilegitimidade ativa e passiva, chamamento ao processo e ausência de interesse
processual.  No  mérito  verificando  o  consenso  entre  as  partes, acolheu
parcialmente o pedido autoral para  decretar a dissolução total da sociedade,
reconhecendo como crédito o capital integralizado pelas sócias no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de 90% (noventa por cento) para a
promovente e 10% (dez por cento) para a promovida,  julgando improcedente o
pedido reconvencional.

Opostos  Embargos  de  Declaração  pela  promovida,  sob  a
alegação  de  contradição  quanto  à  liquidação  da  sociedade  declarada
totalmente dissolvida, o magistrado rejeitou o pedido sob o fundamento de sua
desnecessidade, tendo em vista a possibilidade da destinação dos valores a
cada  sócio  com  base  na  existência  de  documentação  suficiente  e  fatos
incontroversos nos autos.

Feito  tais  esclarecimentos,  entendo  que  a  sentença  deve  ser
anulada  em  virtude  da  necessidade  do  acolhimento  da  preliminar  de
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chamamento dos senhores Natércio Juvenal de Arruda e Luiz Antônio Machado
para integrar o processo.

Segundo as disposições do art.  77 do CPC/73, é admissível  o
chamamento do processo de todos os devedores solidários, permitindo-se ao
demandado trazer aos autos responsáveis ou coobrigados para integrar a lide
e se submeterem ao comando judicial no próprio processo.

Ainda  na  peça  contestatória,  a  demandada  afirmou  que  muito
embora  estivessem  presentes  no  contrato  social  apenas  ela  e  a Srª Neci
Juvenal de Arruda,  a sociedade era composta por ela e mais dois sócios,
Natércio Juvenal de Arruda (irmão da promovente) e Luiz Antônio Machado,
destacando que teriam estes se utilizado da promovente apenas como laranja
na formalização do contrato de constituição da empresa.

Nesse cenário, ainda que não se possa afirmar categoricamente a
existência de sócios ocultos na sociedade, exsurgem dos autos indícios de que
revelam a prática de atos próprios de empresário na empresa objeto da ação
por parte dos senhores Natércio Juvenal de Arruda (irmão da promovente) e
Luiz Antônio Machado.

Com  efeito,  diferentemente  como  apontado  na  sentença
objurgada, em alguns casos não se pode analisar a existência da sociedade
limitada  apenas  levando-se  em  consideração  o  seu  caráter  formal,  com  a
observância dos sócios integrantes do contrato social.

A  evolução  do  ordenamento  jurídico  possibilitou  ao  julgador
abordar  aspectos  fáticos  com  a  finalidade  de  resguardar  a  proteção  aos
negócios jurídicos firmados com desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
atitudes estas reveladoras do abuso da personalidade jurídica por  parte  de
sócios ocultos.

No  cenário  nacional,  poucos  não  são  os  casos  de  pessoas
naturais que integram sociedades empresariais por meio de pessoa interposta
ou  “laranja”,  comumente  para  blindar  seu  patrimônio  pessoal  de  eventuais
perdas ou até mesmo em virtude de restrições das mais variadas ordens que
os impedem de compor o quadro societário da empresa.

A título de esclarecimento, colaciono julgado extraído do Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro  que  demonstra  a  possibilidade
excepcional  da  aplicação  da  teoria  expansiva  da  desconsideração  da
personalidade jurídica nos casos em que se verifique a utilização de laranjas
como integrantes da sociedade:

Apelação.  Ação  ordinária.  Ação  indenizatória.
Desconsideração  da  personalidade  jurídica.  Sentença
parcialmente  procedente.  Afigura-se  evidente  intuito
fraudatório  a  transferência  de  todas  as  cotas  sociais  a
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funcionário da empresa. Desconsideração da personalidade
para atingir o patrimônio dos sócios ocultos. Fraude contra
credor  configurada,  que  bastaria  por  si  só  à
desconsideração.  Obrigação  pretérita.  Sentença
parcialmente  reformada.  Provimento  do  primeiro  apelo  e
desprovimento dos demais recursos” (Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro – Décima Sexta Câmara Cível/
Apelação  Cível  nº  0012362-37.2002.8.19.0203/  Relator:
Desembargador Ronald dos Santos Valladares/ Julgado em
06 jun. 2006/ Publicado no DJe em 20 jun. 2006). 

Nessa  senda,  ainda  que  não  se  esteja  imputando  a
responsabilidade  aos  senhores  Natércio  Juvenal  de  Arruda (irmão  da
promovente) e  Luiz  Antônio  Machado,  os  documentos  encartados  pela
promovida revelam por diversas passagens a atuação de ambos com poderes
assemelhados aos de integrantes do grupo societário, como a exposição de
convites,  reportagens  de  inauguração  da  loja  em  que  figuram  como
coproprietários, troca de e-mails com fornecedores (fls. 84/131), além de troca
de conversas  sobre as questões operacionais da empresa anexadas às fls.
210/235, demonstrando a verossimilhança das alegações da apelante.

Em tais  conversas,  existe  menção dos supracitados acerca de
injeção  de  valores  na  pessoa  jurídica,  autorização  para  levantamento  de
valores e materiais para pagamento de funcionários,  além de atos de gestão
com a finalidade de dissolver a sociedade.

Por outro lado, a apelada alegou na impugnação à contestação
que apenas  outorgou procuração ao irmão Natércio  Juvenal de Arruda para
que pudesse representá-la na sociedade, afirmando ainda que a atuação dele
e do Sr. Luiz Antônio era direcionada a ajudar a sociedade a se viabilizar, não
exercendo quaisquer poderes de mando na empresa.

Assim,  muito  embora  não  se  possa  afirmar  com definitividade
sobre a irrefutabilidade de tais provas apresentadas pela apelante, mister se
faz  acolher  o  pedido  de  chamamento  ao  processo,  possibilitando  aos
identificados a produção de prova na instrução processual capaz de solucionar
todo o arcabouço fático envolvendo a sociedade em questão.

Nesse sentido, colaciono julgados que retratam a possibilidade da
utilização  pelo  réu  do  chamamento  ao  processo  de  possíveis  devedores
solidários:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. DÍVIDA
CONTRAÍDA  PELA  PESSOA  JURÍDICA.  COBRANÇA
AJUIZADA CONTRA A PESSOA JURÍDICA E OS SÓCIOS,
COM CHAMAMENTO AO PROCESSO DE OUTRO SÓCIO.
DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE  JURÍDICA
PENDENTE  DE  APRECIAÇÃO.  ACORDO  CELEBRADO
APENAS  ENTRE  A CREDORA E  UM  DOS  SÓCIOS  DA
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PESSOA JURÍDICA (CHAMADO).  Possibilidade.  Todas as
alegações dos Agravantes relacionadas à denunciação da
lide  são  totalmente  impertinentes  ao  caso  em  apreço,
desmerecendo sequer apreciação, em razão de a hipótese
tratar de outra forma de intervenção. Inexistência de ilicitude
ou impedimento para a homologação do acordo em Juízo
celebrado  entre  o  credor  e  um  dos  devedores  para
pagamento  parcial.  Existência  de solidariedade passiva
na  hipótese  de  desconsideração  da  personalidade
jurídica  da  sociedade.  O  credor  possui  o  direito  de
receber  a  dívida comum de um dos devedores ou de
alguns,  parcial  ou  totalmente,  ou  seja,  da  forma  que
melhor  lhe  aprouver.  Momento  inadequado  para
apreciação  da  pretensão  subsidiária  dos  Agravantes  de
abatimento  do  pedido  condenatório  do  percentual  de
participação do Chamado na  sociedade.  RECURSO DOS
CORRÉUS  CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NA  PARTE
CONHECIDA,  NÃO  PROVIDO.  (TJSP;  AI  2093624-
16.2016.8.26.0000;  Ac.  10486477;  São  Paulo;  Vigésima
Oitava  Câmara  de  Direito  Privado;  Relª  Desª  Berenice
Marcondes  Cesar;  Julg.  30/05/2017;  DJESP  07/06/2017;
Pág. 1862) (Grifei).

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL NA PLANTA.  CESSÃO  DO  CONTRATO EM
FAVOR DOS AUTORES. ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA.
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  IMÓVEL  NÃO
ENTREGUE.  PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS. 1. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  INOCORRÊNCIA.  REQUERIDOS  QUE
ASSUMIRAM  OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA  COM  A
CONSTRUTORA  PELA  ENTREGA  DO  IMÓVEL.
CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 2.
Conexão com ação cível  pública  não verificada.  Objeto  e
causa  de  pedir  diversos.  3.  Denunciação  da  lide.  Não
cabimento.  Questão  analisada  pelo  julgador  monocrático.
Solidariedade da obrigação de entrega do imóvel na data
aprazada. Culpa pelo descumprimento contratual que deve
ser discutido em sede de ação própria. Recurso desprovido.
O direito de regresso oriundo de solidariedade não pode ser
exercido por meio de denunciação da lide, porque o sistema
possui outro meio para tanto (sanches. Denunciação, 118).
O CPC, art. 77 confere ao devedor solidário a utilização
do  chamamento  ao  processo  para  acertar  a
responsabilidade  de  cada  um  dos  codevedores
solidários  (in,  Nelson  Nery  Junior  e  rosa  Maria  de
andrade Nery, código de processo civil comentado, 13ª
edição, revista dos tribunais, artigo 70, p. 348).  (TJPR;
ApCiv 1617473-7; Londrina; Décima Sétima Câmara Cível;
Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 26/07/2017; DJPR
14/08/2017; Pág. 414) (Grifei).
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Dessa forma, entendo por bem anular a sentença e determinar a
citação dos senhores  Natércio Juvenal de Arruda (irmão da promovente) e
Luiz  Antônio  Machado para  integrar  a  lide  na  condição  de litisconsortes
passivos, possibilitando ao julgador aferir a profundidade das alegações da ré
no caso concreto.

Por  fim,  ressalto,  ainda,  que  os  desdobramentos  da  instrução
processual com a imputação ou não de responsabilidade dos chamados serão
de extrema importância para a apuração de todo ativo e passivo da empresa
após a decretação de sua dissolução.

Por tais considerações,  aciono o art. 557 do CPC/73 (vigente à
época da publicação da sentença), acolho  a  preliminar  de  chamamento  ao
processo arguida pela apelante e, via de consequência, anulo todos os atos
posteriores  à  apresentação  da  contestação  e  da  reconvenção  pela  ré,
determinando ao magistrado a citação dos Natércio Juvenal de Arruda (irmão
da  promovente) e  Luiz  Antônio  Machado para  figurarem  na  condição  de
litisconsortes  passivos  na  ação  conjuntamente  com  a  apelante,  restando
prejudicadas as demais alegações recursais.

P.I.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator
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