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EMENTA: DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - SOCIEDADE EM COMUM -
DIVISÃO DOS BENS E HAVERES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DOS BENS, SE DOS SÓCIOS INDIVIDUALMENTE OU DA
SOCIEDADE DISSOLVIDA

- Ante a dissolução já realizada da sociedade de fato, prejudicado resta o
pedido de sua dissolução judicial.

- Nas sociedades em comum, anteriormente chamadas de irregulares por
não possuírem registro, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio
especial, do qual os sócios são titulares em comum.

- A ausência de uma contabilidade regular em uma sociedade em comum
impede que se apurem, com precisão, quais os haveres de cada sócio, não
se prestando para tanto unicamente a prova testemunhal, especialmente
quando os valores envolvidos exorbitam o montante previsto no art. 401 do
CPC.

Recurso Não Provido.

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 1.0151.06.019198-9/003 - COMARCA DE CÁSSIA  -
AGRAVANTE(S): CASSIO RODRIGO FIRMINO PIRES, PAULA CRISTIANE
SILVA PIRES - APELANTE(S): DOMINGOS HERCULANO PIRES E
OUTRO(A) (S ) ,  HELENILCE EVANGELISTA S ILVA P IRES -
APELADO(A)(S): JACQUELINE LABEGALINE MALTEMPE MATIAS, JOSÉ
LIDÉRCIO MATIAS E SUA MULHER

A C Ó R D Ã O

1



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

               Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
RETIDO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

               Belo Horizonte, 13 de junho de 2012.

DES. NILO LACERDA

RELATOR.

DES. NILO LACERDA (RELATOR)

V O T O

               Trata-se de apelação cível interposta por DOMINGOS
HERCULANO PIRES e HELENILCE EVANGELISTA SILVA PIRES contra a
r. sentença de fls. 897/905, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Cássia, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de
fato contra si ajuizada por JOSÉ LIDÉRCIO MATIAS e JACQUELINE
LABEGALINE MALTEMPE MATIAS.

               A r. sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares, por se
confundirem com o mérito, e julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para declarar a existência da sociedade de fato entre as partes,
restando prejudicado o pedido de sua dissolução, eis que a sociedade já se
desfez nos meados de 2004.

               Julgou, ainda, improcedentes os pedidos formulados na
reconvenção apresentada, pois os documentos carreados aos autos não
fornecem a certeza necessária de que os gastos efetuados pelos réus-
reconvintes teriam sido utilizados no tratamento da praga que afetou a
lavoura.

               Condenou a parte autora e a parte ré ao pagamento das custas
processuais na proporção de 50% para cada uma e em honorários
advocatícios fixados em R$ 5.000,00 para cada uma das

2



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

partes.

               Condenou os réus-reconvintes ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios do pleito reconvencional, os últimos
fixados em R$15.000,00, tendo em vista o proveito econômico buscado com
a demanda.

               Inconformados, os apelantes voltam-se contra a r. sentença
suscitando, preliminarmente, o conhecimento do agravo retido interposto
contra a decisão que acolheu a desistência do pedido de prestação de
contas efetuado pelos apelados.

               No mérito, entendem que restou comprovado nos autos que a
propriedade exclusiva de diversos bens que estavam na posse dos apelados
é dos apelantes. Afirmam, ainda, que a desigualdade no empreendimento é
enorme, pois ingressaram na sociedade com diversos bens de capital ao
contrário da contraparte. Argumentam que as provas testemunhais revelam
que os apelantes efetuaram todas as despesas enquanto os apelados
galgaram os lucros, de forma que a sentença deve ser dividida para
condenar os apelados a dividirem todos os implementos agrícolas.
Entendem, também, que comprovaram a existência da praga "ferrugem
asiática", bem como o gasto com defensivos agrícolas para combatê-la.
Pugnam pela partilha das sacas produzidas na lavoura de milho, a qual teria
sido totalmente apropriada pelos apelados. Finalmente, requerem a revisão
da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na reconvenção.

               Contra-razões às fls. 932/937.

               Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de
admissibilidade.

               Preliminarmente - Do agravo retido

               Inicialmente, antes de adentrar ao mérito, requerem os apelantes o
conhecimento e provimento do agravo retido interposto
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contra a decisão de f ls. 685/686, que rejeitou a prel iminar de
incompatibilidade de rito processual, ao fundamento de que a autora optou
por apenas um rito, conforme manifestação de fls. 677/678. Determinou,
ainda, que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir.

               Importante frisar que contra a citada decisão foi interposto agravo
de instrumento, o qual foi convertido em agravo retido, conforme se extrai da
decisão de fls. 708/710.

               Pelo despacho de fls. 942, foi determinado o retorno dos autos à
comarca de origem para o apensamento dos autos do agravo de instrumento
à presente, a fim de se possibilitar a sua análise.

               Alegam os agravantes que foi concedido aos autores um privilégio
não previsto na legislação processual. Entendem que a petição inicial deveria
ter sido indeferida, nos termos do que dispõe o art. 295, inciso I, e parágrafo
único, do CPC. Sustentam que a decisão anteriormente proferida, que
facultou aos autores a opção entre um ou outro procedimento, viola o
princípio da isonomia, eis que a intimação de tal decisão foi exclusivamente
endereçada aos autores. Sustentam que o juiz, ao reconhecer
expressamente a incompatibilidade de ritos, não poderia abrir prazo aos
agravados para optarem por um ou outro pedido.

               Analisando a decisão agravada, bem como as razões recursais,
entendo que a decisão de primeiro grau prestigiou o princípio da economia
processual, ao aproveitar os atos do processo.

               Neste sentido:

       "AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS -
EMENDA DA INICIAL. - A prestação de contas é irredutível ao procedimento
ordinário, razão pela qual não pode ser cumulada com o pedido de cobrança
dos expurgos inflacionários. - O indeferimento
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da petição inicial somente pode efetuar-se após ser ofertada à parte
oportunidade de emendá-la, nos termos do disposto no art. 284 do CPC, de
modo que, em sendo verificado vício na exordial, consistente na
impossibilidade de cumulação de pedidos, em face da incompatibilidade de
ritos, deve ser oferecido à parte oportunidade de emendar a exordial."
(TJMG, 17ª Câmara Cível, APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.988932-3/001,
relator Des. Lucas Pereira, julgamento em 25/03/2010). (Grifou-se).

               Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO.

               Mérito

               No mérito, a controvérsia é referente a uma sociedade existente
entre as partes e a divisão do seu patrimônio, constante de máquinas e
equipamentos que teriam sido apropriados pelos apelados.

               É fato incontroverso que existiu entre as partes uma sociedade em
comum, a qual jamais foi levada a registro público, de forma que aplicam-se
à citada sociedade as disposições dos artigos 986 a 990 do Código Civil.

               Nas sociedades em comum, anteriormente chamadas de
irregulares por não possuírem registro, os bens e dívidas sociais constituem
patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum, conforme
determina o art. 988 do Código Civil.

               Assim, para o êxito na presente demanda, aos apelantes compete o
ônus de comprovar que os bens adquiridos tanto por ele quanto pelos
apelados eram, na realidade, da sociedade.

               Lado outro, pela mesma razão, deve ser comprovado que os gastos
realizados com defensivos agrícolas foram efetivamente realizados e em
favorecimento da sociedade.

               A documentação trazida aos autos na contestação referente
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à compra dos fertilizantes, adubos, corretivos, venenos e etc. (fls. 145/290)
revela as compras dos mencionados produtos. Entretanto, não há como
comprovar que os pagamentos tenham sido efetivados por um ou outro
sócio. O mesmo raciocínio é válido para os pagamentos de combustíveis (fls.
292/391), de fretes (fls. 393/412) e demais despesas suportadas pela
sociedade.

               Aliás, esta é uma das grandes desvantagens da sociedade não
personificada, como a da hipótese dos autos, pois a ausência de uma
contabilidade regular impede que se apurem, com precisão, quais os haveres
de cada sócio.

               Portanto, por mais que existam diversos documentos nos autos
demonstrando gastos que teoricamente foram realizados pela sociedade,
não houve prova cabal de que estes gastos tenham sido suportados
especificamente por uns sócios em detrimento de outros.

               A prova técnica, que poderia elucidar um pouco a situação posta
em juízo, não foi produzida, de forma que não se pode verificar quanto foi
investido na sociedade por cada sócio individualmente e qual o lucro ou
prejuízo que lhe é cabível.

               Como bem salientou o MM. Juiz a quo, as testemunhas ouvidas em
juízo são dúbias e não se prestam para revelar a propriedade dos bens
pretendidos pelo reconvinte. Vale lembrar, sobre este tema, que a norma do
art. 401 do CPC impede a prova exclusivamente testemunhal para
comprovar a propriedade de bens de valores como os discutidos nos autos.

               O mesmo raciocínio se aplica no que se refere aos gastos com a
aplicação de defensivos agrícolas em decorrência da praga denominada
"ferrugem asiática", eis que não há provas concretas da utilização dos
defensivos e de que a sua compra tenha se dado sem a participação dos
apelados.

               Verifica-se, portanto, que os apelantes não se desincumbiram de
seu ônus probatório. O respeitável processualista
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brasileiro Cândido Rangel Dinamarco, a respeito do ônus da prova, assim
leciona:

       "A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de
que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao
longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a
convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et
probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o
encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de
provar (encargo=ônus).

       O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o
ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do
autor." (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, p. 312).

               Sobre o aspecto relativo ao ônus da prova do autor, lúcido é o
magistério de Moacyr Amaral dos Santos:

       "Quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que
servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da
exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela.
Assim, ao autor cumprirá sempre provar os fatos constitutivos, ao réu os
impeditivos, extintivos ou modificativos ..." (in "Comentários ao Código de
Processo Civil", nº 18, IV/25 e 27).

               Portanto, não tendo os apelantes demonstrado o fato constitutivo do
seu direito, na forma do art. 333, inciso I, do CPC, não há como promover a
reforma da r. sentença de primeiro grau.

               Finalmente, não há razões para se alterar a condenação em
honorários advocatícios, eis que corretamente arbitrada levando-se em conta
os ditames do art. 20, §4º, do CPC, bem como os valores discutidos na
presente demanda.
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               Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter integralmente a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

               Custas pelos apelantes.

DES. ALVIMAR DE ÁVILA (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. SALDANHA DA FONSECA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E NEGARAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO"
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