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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE 

INSTRUMENTO n° 552.208.4/5-00 da Comarca de SÃO PAULO, em que é 

agravante SÔNIA MARIA DE JESUS, sendo agravados TECHINVEST 

LTDA. E OUTROS: 

ACORDAM, em Décima Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provi

mento ao recurso, de conformidade com relatório e voto do Relator, que ficam 

fazendo parte deste acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Srs. Desembargado

res TESTA MARCHI (Presidente) e OCTAVIO HELENE, com votos vence

dores. 

São Paulo. 2 de setembro de 2008. 

w - &<C*£S 

O CARLO^SALETTI 

Réíator 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 552.208.4/5-00 
COMARCA - SÃO PAULO 
21° Ofício, Processo n° 1152/2005 

AGRAVANTE - SÔNIA MARIA DE JESUS 
AGRAVADOS - TECHINVEST LTDA e OUTROS 

VOTO N° 12.681 

TUTELA ANTECIPADA - Pedido em ação 
de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, 
para pagamento da quantia tida com incontroversa entre as 
partes - Indeferimento, sob o argumento de ausência de 
prova inequívoca do montante dos haveres perseguidos na 
ação - Oferta pelas rés para compra das quotas da sócia 
retirante, que caracteriza parte incontroversa dos direitos a 
que ela faz jus - Direito evidente da autora à quantia 
ofertada - Termo estabelecido na proposta que não pode 
inviabilizar solução parcial da contenda, pela via da 
antecipação da entrega parcial de haveres, mormente pelo 
estado de behgerância existente entre as partes - Supressão, 
ademais, de ganhos decorrentes do trabalho empresarial 
que, por si, revela risco a que está sujeita a sócia retirante, 
que não pode usar nem dispor de seu patrimônio, em 
detrimento do próprio sustento e da demanda a que foi 
compelida a propor - Presença dos requisitos do artigo 273 
do Código de Processo Civil - Quantia que deve ser paga 
de uma só vez, devidamente corrigida, na proporção das 
cotas que a postulante tem em cada qual das sociedades -
Tutela negada - Decisão reformada 

Agravo provido 

Em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de 
haveres, o Juízo indeferiu pedido de concessão de tutela antecipada (fls. 
41/43) 

ínsurge-se a autora. Sustenta deva ser procedido o imediato 
pagamento de parte dos haveres tidos como incontroversos, pelas sociedades 
agravadas. O pedido de antecipação de tutela está fundamentado em provas 
documentais e fatos incontroversos, demonstrativos de qu£ as agravadas 
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ofereceram-se por escrito a pagar R$ 1.000.000,00, com o declarado objetivo 
de adquirir sua participação societária (fls. 613/615). E, ainda que não 
houvesse valor incontroverso, a antecipação dos haveres seria devida, pois 
presentes os requisitos do art. 273, I, do Código de Processo Civil Ademais, 
está passando por dificuldades financeiras, decorrência direta de sua retirada 
das agravadas sem que lhe fosse pago um centavo sequer, de sorte que não 
pode fazer uso de seu patrimônio, nem ao menos para custear o processo, 
enquanto as empresas faturam mais de R$ 100 milhões de reais por ano. A par 
da medida cautelar de antecipação de provas, apesar das agravadas serem 
proprietárias de quatro parques industriais, somente dois imóveis foram 
penhorados e avaliados (R$ 4.720.218,90 e R$ 2.637.075,00) para preservação 
de seus direitos. Reafirma que, devido à carta da agravada, resta evidente o 
caráter incontroverso da quantia de um milhão de reais, razão pela qual estes 
haveres devem ser antecipados, conforme entendimento deste E. Tribunal de 
Justiça. Requer, portanto, o provimento do recurso com a concessão de tutela 
antecipada, para que seja determinado o pagamento da quantia incontroversa 
de um milhão de reais, em 36 prestações, como ofertado pela agravada. 
Alternativamente, caso não se entenda que a oferta representa valor 
incontroverso, que seja determinada a antecipação de R$ 61 091,22, referente 
a 20% do lucro auferido pela agravada Karimex e que deve ser 
obrigatoriamente distribuído à agravante, uma vez que contou com receita de 
R$ 27.163.076,81 e lucro líquido de R$ 1.221.824,52, no exercício de 2004, da 
qual participou integralmente. 

Requereu a concessão de liminar recursal, a fim de que seja 
iniciado de imediato o pagamento dos haveres, na forma e valor oferecido 
pelas próprias agravadas, sob pena de configuração de dano irreparável e 
redução da agravada à pobreza. A liminar recursal foi negada (fls. 958). 

As agravadas responderam (fls. 962/965). 

E o relatório. 

1. A agravante move ação de "dissolução parcial e apuração de 
haveres, com pedido de liminar*' (fls. 46). Afirmando ter recebido das 
agravadas proposta de aquisição de suas cotas pelo valor de R$ 1.000 000.00, 
sustenta ser incontroverso esse valor (embora muito menor que o devido, diz) 
e que. por ser incontroverso, devem ser as empresas compelidas ao pagamento 
dele de imediato, antecipada a tutela nessa parte, portanto, porquanto presentes 
os requisitos da prova inequívoca e o perigo de dano de difícilI reparação (fls. 
85 e seguintes). fl 
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O Juízo assim indeferiu o pedido liminar (fls. 41/43): 

"De fato, não há prova inequívoca a modo de convencer o 
Juízo das alegações da autora, quanto ao montante de "haveres" perseguidos 
nesta ação Além disso, não há que falar em valores incontroversos, eis que 
a quantia mencionada pela parte, às fls. 3326, que lhe teria sido oferecida 
pelas rés. tal quantia representa, quando muito, oferta visando a composição 
do litígio; porém, não há falar em valores incontroversos e possíveis de 
serem admitidos com antecipação dos efeitos da tutela."' 

( )... 

"No mais, despachei, nesta data, no apenso, digo, nos autos 
de produção antecipada de provas, onde restou decidida a questão dos 
honorários periciais*' 

2. Em que pesem os argumentos deduzidos na r. decisão 
agravada, penso deva ser concedida a tutela. 

As partes estão inteiramente de acordo em que "a exclusão social 
da autora era a medida mais racional e salutar que se impunha" (defesa da 
Techinvest Ltda, fls. 814 dos principais; 108, destes). A despeito de resistir à 
demanda como proposta (em litisconsórcio facultativo no pólo passivo) e de 
resistir às pretensões manifestadas pela recorrente, a Techinvest conclui, 
alternativa e subsidiariamente, no sentido de que. "quaisquer que sejam os 
direitos apurados em favor da autora ou contra ela, estes haveres deverão ser 
pagos na forma do contrato social a que a autora se vinculou" (fls. 127. 
16.11.2005). Na mesma linha, a resposta da Cliptech (fls. 164, em 
16.12.2005), da Coryus (fls. 232), de Henrique (fls. 265), de Paulo Eduardo 
(fls. 312), Paulo Oshiro (fls. 247), Global id South América Ltda. (fls. 389), da 
Karimex (fls. 428). Máximo, Carlos Roberto e Celso Almeida Leite (fls. 459), 
Tecplan (fls. 501). Rubens de Oliveira Lima (fls 529), Milton (fls. 564), e 
Antônio de Oliveira Lima (fls. 591). 

O documento 8, a que alude a recorrente, está por cópia às fls. 
612/615. Data de 14 de fevereiro de 2.005, e é subscrito pelos Advogados dos 
co-réus Henrique José de Faria Ramalho, Antônio de Oliveira Lima e Paulo 
Oshiro. Falando como sócios controladores das empresas Techinvest 
(Securetech e Visiontec), Tecplan, Cluptech, Karimex, Coryus. Global Id, 
reafirmaram o dito em reunião no sentido de que 

"não concordam com qualquer modificação na forma de 
organização, ou gestão das referidas empresas, concordando sim, com a 
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retirada pretendida pela Sra. SÔNIA MARIA DE JESUS do quadro 
societário das mesmas, embora certos de que a mesma se dá em péssimo 
momento, tanto estratégico, quanto econômico para as empresas" (fls 614; 
554 dos principais). 

Coerentemente com a afirmação de concordância para com a 
retirada da dissidente do quadro social das empresas, a mesma carta prossegue: 

"Assim sendo, nossos clientes reiteram a oferta, que lhes foi 
comunicada de forma verbal na referida reunião, de adquirirem pelo valor de 
R$ 1 000 000.00 (um milhão de reais) todas as quotas da Sra. SÔNIA 
MARJA DE JESUS nas empresas acima mencionadas, valor este a ser pago 
em 36 (trinta) e seis parcelas mensais e sucessivas, corrigidas mês a mês 
pelo índice da Caderneta de Poupança, em conformidade ao que rege os 
contratos sociais destas empresas. Assim, nossos clientes continuam 
aguardando uma resposta de sua cliente, a fim de que a retirada dela possa 
ocorrer sem danos ainda maiores à sociedade" 

Não há dúvida, por conseguinte, de que a quantia ofertada 
constituía, e continua constituindo, parte incontroversa dos haveres a que a 
sócia tem direito Se, incontroversamente, conquanto como forma de antecipar 
solução de litígio - e portanto insuficiente, no dizer da autora, para satisfazer 
inteiramente o seu patrimônio social - as empresas admitiam o pagamento 
dessa quantia, motivo inexiste para agora negar o pagamento como se 
propuseram, sem aguardar o término do processo. 

A agravante bem colaciona dois v. julgados deste Tribunal, que 
podem ser aqui transcritos, como está no recurso. O primeiro deles diz o 
seguinte: 

" .. a importância incontroversa afeta aos haveres é de ser 
antecipada. 

"Bem certo que inafastável o recesso pretendido pela 
agravante, com a recepção do que pertinente, restando controvertido apenas 
o valor devido. 

"Só que os próprios agravados já fizeram ofertas à retirante 
entre R$ 150.000.00 e R$ 200.000.00, como se vê às fls 56/60 ... 

"Por isso que muito remota a hipótese de vir a ser 
estabelecido montante inferior ao pretendido neste reclamo (RS 150 000,00) 

"Também premente a antecipação perseguida, considerado 
que a recorrente, ao que tudo indica, depende da empresa a sua^ubsistência. 
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mesmo porque não tem profissão"' (TJSP, AI 171.458.4/8, 5a Câmara de 
Direito Privado, relator Desembargador IVAN SARTOR1J. 1.2.01). 

O outro, de sua vez, assim afirmou: 

"APURAÇÃO DE HAVERES DECORRENTE DA 
EXCLUSÃO DE SÓCIO. VALOR LEVANTADO PELA PRÓPRIA 
SOCIEDADE. MONTANTE ÍNCONTROVERSO. DIREITO EVIDENTE 
À QUANTIA ASSIM APURADA DECISÃO REFORMADA. TUTELA 
ANTECIPADA DEFERIDA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO 

''Anoto que a tutela antecipada, preenchidos os seus 
requisitos legais, não se defere apenas com relação a direitos ameaçados 
(C P.CiviL art 273, me. I), mas, por igual, com referência a direitos 
evidentes, como, entre outros, os que decorrem de fatos incontroversos 

"Ao contrário, porém, dessas alegações dos recorridos, o que 
ressalta do exame deste instrumento e das provas e afirmativas das partes, é 
a existência de direito evidente de que é titular o agravante, direito cujo 
reconhecimento, com a devida vênia, não se justifica seja postergado ainda 
mais." (TJSP, AI 140 756-4/6, Ia Câmara Direito Privado, relator 
Desembargador GILDO DOS SANTOS, j 22.2 00) 

3. É bem verdade, por outro lado, que dita correspondência 
estabeleceu como data limite de manifestação por parte da dissidente o dia 28 
de fevereiro de 2.005. Mas o termo estabelecido não pode inviabilizar solução 
parcial da contenda, pela via da antecipação da entrega parcial de haveres. O 
estado de beligerância entre as partes bem revela ser inviável a continuidade 
das relações sociais, pelo desaparecimento do principal elo entre os sócios, a 
afeição social. 

Por outra parte, a leitura das alegações das partes evidencia que a 
postulante se dedicava profissionalmente às empresas, delas retirando o meio 
de sua subsistência. Cessado o relacionamento, afastada a sócia do exercício 
de sua atividade e. ao que tudo indica, e em razão do afastamento, perdendo 
pro-labore conseqüente a esse exercício, ou auferindo sua parte nos lucros, 
evidenciada a necessidade de que se antecipe parte da retirada de haveres. A 
antecipação, admitida embora como forma de dar solução definitiva ao 
conflito, como expresso na carta acima parcialmente transcrita, configura meio 
de minorar as conseqüências da espera do resultado da demanda, ao lado, é o 
que é mais importante, de por algum tempo restabelecer os meios de 
subsistência suprimidos pela retirada de fato do meio social. ^ 
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Penso, por conseguinte, estar presente prova inequívoca 
permissiva de juízo de verossimilhança da alegação o que, aliado à evidência 
do direito aos haveres, determina a concessão da tutela antecipada. 

Dir-se-á que a só demora no curso do processo - que se afigura 
longo - é insuficiente para configurar o dano de que trata o artigo 273 do 
Código de Processo Civil, porque certo que a recorrente receberá os haveres a 
que tem direito, mais dia menos dia. Mas a supressão de ganhos decorrentes do 
trabalho empresarial por si revela o risco a que está sujeita a sócia retirante, 
que de seu patrimônio não pode usar nem dispor, a par de, como dito no 
agravo, dele necessitar para o próprio sustento e o da demanda que foi 
compelida a propor. 

Diante de todo esse quadro, a tutela antecipada é de ser deferida. 

4. Diz a resposta que a mesma tutela já fora anteriormente 
indeferida por v. acórdão da E. Sétima Câmara. De fato, aludido acórdão, 
proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 406.981-4/0-00 (relatora a 
Desembargadora CONSTANZA GONZAGA), confirmou r decisão do Juízo 
de primeiro grau negativa da tutela pretendida ao início do processo. 

Mas o v acórdão confirmou a negativa ao argumento de que 
naquele momento estavam ausentes os requisitos para a antecipação, o direito 
era controvertido e que não era possível conceder a medida antes de ouvir a 
parte contrária, como desejava a recorrente (cf. fls. 1.024/1 208) 

Ora, ouvida a parte contrária, como visto antes, o que parecia 
controvertido e desaconselhava a providência antecipatória, agora se tornou 
claro (e evidente) com as contestações ofertadas, conforme acima observado. 

Por isso que a r. decisão anterior absolutamente não impede a 
concessão da medida aqui e agora 

5. As rés procederam à oferta de pagamento na forma escrita no 
contrato social, quer dizer, em trinta e seis parcelas mensais, iguais, 
devidamente corrigida pelo índice da Caderneta de Poupança. Essa a fórmula 
enfatizada nas contestações ofertadas. 

Como a proposta data de 14 de fevereiro de 2.005, quer dizer, 
desde há cerca de três anos, é de entender tivessem as empresas 
disponibilidade para pagar a quantia no prazo a que se propunham. Como esse 
prazo, a esta altura, já praticamente se esgotou, o pagamento p^de e deve ser 
feito de uma só vez. 
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É necessário, no entanto, consignar que a quantia, corrigida pelo 
índice mencionado, deve ser paga na proporção das cotas que a postulante tem 
em cada qual das sociedades. 

6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso. 

É meu voto. 

CARLOS^SALETTI 
Relator 
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