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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DO FORO 
DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES- ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo n° 0007519-71.2009.8.26.0176 

Dissolução e Liquidação de Sociedade 

*00075197120098260176*  

  
 

 

MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE, 

Administrador de Empresas, inscrito no CRA SP sob n° 135.527 e Contador, inscrito 

no CRC SP sob n° 1SP 168.436/O-0, honrosamente nomeado como liquidante 

nestes autos do processo de Dissolução e Liquidação de Sociedade que KAZUE 

DA DOBASHI TAKEUTI move contra IRIS KOBA e KAMIPEL COMÉRCIO DE 

APARAS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA., vem, respeitosamente, à presença de 

V.Exa., para expor e requerer o que segue: 

 

 

I- DA SÍNTESE DO PROCESSO 

 

1) Alegando a ausência de “affcetio societatis”, a Autora distribuiu a ação em 

dezembro de 2008, objetivando a declaração da dissolução da sociedade 

KAMIPEL COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA., e a 

nomeação de Liquidante; 
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2) No R. Despacho de fls. 24, o MM. Juízo determinou “Nos termos do artigo 

1218, inciso VII, do CPC, o procedimento a ser adotado é aquele 

previsto pelo código de processo civil de 1939 (artigos 655 a 674)”. 

 

3) A Autora suspeitava de que a Ré estaria dilapidando o patrimônio da 

empresa, vendendo veículos a terceiros e deixando de pagar financiamentos 

bancários. A alegou estar impedida de entrar nas dependências da empresa 

para confirmar suas suspeitas;  

 

4) A Ré, por sua vez, alegou que a Autora vinha comprando e retirando 

produtos nos fornecedores utilizando o nome da empresa, e que estes 

produtos nunca chegaram aos estoques da empresa; 

 

5) A Autora alega que a Ré transferiu maliciosamente parte do fundo de 

comércio da Empresa em liquidação para a empresa Hakopel Comercio de 

Papel e Papelão Ltda (DOC 1); 

 

6) A Ré, por sua vez, alega que a Autora levou os produtos comprados 

indevidamente em nome da Empresa em liquidação para a empresa de sua 

propriedade Washi Comercio de Aparas de Papel, Papelão e Plástico Ltda 

(DOC 2). Foi instaurado inquérito para a apuração do fato. 

 

7) A Autora também ajuizou ação cautelar de Arrolamento de Bens. Diversos 

bens foram arrolados, ficando a Ré com o encargo de depositária. 

Posteriormente, foi deferida a venda de parte dos bens para pagamento de 

débitos oriundos de ações trabalhistas. As contas foram prestadas à fl.270 

e os respectivos comprovantes de depósito estão acostados às fls. 

329/331; 
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8) As partes concordaram com a realização de audiência de conciliação, que 

restou infrutífera. Na referida audiência, foi requerido pelas partes que se 

nomeasse um liquidante; 

 

9) Atendendo à solicitação do liquidante, a Ré apresentou diversos 

documentos, porém o liquidante nomeado, diante da fragilidade da 

documentação apresentada, entendeu que não há informações 

concretas acerca da empresa capazes de permitir a elaboração de um 

plano de liquidação e informou ao juízo que a empresa se encontra em 

situação falimentar; 

 

10) As partes refutaram o entendimento do Liquidante e requereram a 

intimação do Liquidante para a apresentação do plano de liquidação, ou sua 

eventual substituição; 

 

11)  Às fls. 382 a MMa. Juíza substituiu o Liquidante, nomeando o signatário 

para a continuidade dos trabalhos; 

 

 

II- DO ENTENDIMENTO DO NOVO LIQUIDANTE 

 

1) Com relação ao R. Despacho de fls. 24, o Liquidante observa que o disposto 

no novo código civil de 2002 deve ser observado, pois nos artigos 1.102 a 

1.111, dispõe sobre a Liquidação da Sociedade; 

 

2) Em que pese as considerações do Liquidante substituído, antes que se tome 

uma medida que resultará em duras consequências para ambas as partes, 

é importante esgotar as tentativas no sentido de levantar a real situação 

econômico-financeira da empresa, pois é dever do liquidante dar a 

oportunidade aos sócios de quitar os compromissos da empresa e 

evitar a decretação da falência, conforme previsto no Art. 660, inciso II, do 

Decreto-Lei n° 1.608/39, e no Art. 1.103, inciso V do Código Civil de 2002 

abaixo transcritos: 
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CPC/1939 

Art. 660. O liquidante deverá:  

(...) 

II – promover a cobrança das dívidas ativas e pagar as passivas, 

certas e exigíveis, reclamando dos sócios, na proporção de suas 

quotas na sociedade, os fundos necessários, quando insuficientes 

os da caixa;  

 

CC/2002 

Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:  

(...) 

V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do 

passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias 

necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e 

proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-

se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo 

insolvente;  

 

3) Além disso, tendo em vista a manifestação da Ré em abril de 2011, às fls. 

226, comunicando que “...os materiais ou equipamentos remanescentes 

encontram-se armazenados à disposição do Juízo...”, é importante que 

se verifique a possibilidade da venda do referido material ou equipamento 

para pagamento dos credores;  

 

4) Destarte, para que a dissolução e liquidação ocorra de forma apropriada, 

observando o disposto no Art. 655 do Decreto-Lei n° 1.608/39, e também o 

disposto no Art. 1.102 do Código Civil de 2002, e considerando que ambas 

as partes se manifestaram a favor da dissolução da sociedade, é 

importante que esta seja declarada, para que seja promovida a liquidação 

judicial; 

 

CPC/1939 

Art. 655. A dissolução de sociedade civil, ou mercantil, nos casos 

previstos em lei ou no contrato social, poderá ser declarada, a 

requerimento de qualquer interessado, para o fim de ser promovida 

a liquidação judicial. 
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CC/2002 

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma 

do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de 

conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o 

disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. 

 

5) Há indícios de sucessão, conforme relatado pela Autora, pois a empresa 

Hakopel em 26/08/2008 teve sua sede transferida para o mesmo endereço 

ocupado pela Empresa em liquidação, figurando a Ré como sócia majoritária 

e, também, tem o mesmo objeto social; 

 

6) Também há indícios de que a Autora tenha constituído uma empresa 

sucessora denominada Washi Comercio de Aparas de Papel, Papelão e 

Plástico Ltda., pois a Autora integrava o quadro social da empresa como 

sócia majoritária, assim como o objeto social também é o mesmo; 

 

7) Se faz importante, também, conhecer o andamento do inquérito policial n° 

114/2009, que corre pela 1ª Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 

pedido pela Ré, para apurar possíveis ilícitos cometidos pela Autora; 

 

8) Por derradeiro, existindo a possibilidade de que não sejam encontrados os 

bens de propriedade da empresa, e considerando que a nomeação do 

liquidante foi requerida pelas partes na audiência de fls. 210, o liquidante 

entende que, para cobrir as despesas de seu escritório e remunerar o seu 

trabalho, devem ser fixados honorários mínimos mensais. Nesse 

sentido, legisla a jurisprudência: 

 

Dissolução e liquidação de sociedade. Comissão do liquidante. Art. 

667 do Código de Processo Civil de 1939. 1. Não vulnera o art. 667 do 

Código de Processo Civil de 1939 a ordem judicial que determina um 

depósito prévio, em valor fixo, para garantia da comissão do 

liquidante, presentes circunstâncias fáticas apropriadas. 2. Recurso 

especial não conhecido. 
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(STJ - REsp: 677312 SP 2004/0093015-6, Relator: Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 29/11/2006,  T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 265) 

 

 

Nesse sentido, nos termos do “caput” do Art. 1.036 

do Código Civil de 2002, cumpre aos administradores providenciar a investidura 

do liquidante, “in verbis”: 

 

Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores 

providenciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a 

gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, 

pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. 

 

 

Em face do exposto, o signatário manifesta sua 

opinião da seguinte forma:  

 

 

i. Consubstanciado no Art. 655 e no inciso II do Art. 660 do Decreto-Lei n° 

1.608/39, e considerando a concordância das partes, o signatário OPINA 

pela declaração da dissolução da sociedade, com a fixação de termo na 

data da citação da Ré, em 23/01/2009; 

 

 

E, caso V. Exa. decida pela declaração da 

dissolução e consequente liquidação da sociedade, o signatário requer a V. 

Exa. o que segue: 

 

a) Sejam enviados os ofícios para os órgãos de praxe, informando da 

liquidação da empresa e os dados do Liquidante: 
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MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE  

CRA SP n° 135.527 – CRC 1SP n° 168.436/O-0 

Rua Jaceru, 384 – cj 204 – Brooklin 

São Paulo – SP – CEP: 04705-000 

Tel: (11) 3360-0500 

 

 

b) Seja determinada a consulta, através do sistema BACENJUD, para 

informar todas as Instituições Financeiras onde a Empresa em 

liquidação mantinha conta corrente e/ou aplicações financeiras; 

 

c) Com a resposta da consulta acima, sejam oficiados os respectivos 

bancos para que apresentem os extratos da Empresa dissolvida, desde 

o ano de 2008 até a presente data, que, por se tratar de informação 

sigilosa, devem arquivados pela serventia em pasta própria; 

 

d) Sejam oficiadas a Fazendas Federal, Estadual e Municipal para que 

informem de forma analítica os eventuais valores de tributos e taxas 

devidos pela Empresa em liquidação; 

 

e) Seja intimada a Ré, na pessoa de seu representante constituído nos 

autos, para que informe onde se encontram “...os materiais ou 

equipamentos remanescentes encontram-se armazenados à 

disposição do Juízo...”, a que se refere em fls. 226 destes autos;  

 

f) Seja intimada a Ré, na pessoa de seu representante constituído nos 

autos, para que preste esclarecimentos sobre a alienação do veículo de 

propriedade da empresa, qual seja, Caminhão Mercedes Bens placa 

BWM1980 (fls. 29), bem como para que preste contas do valor recebido; 

 

g) Seja oficiada a 1ª Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, para que 

preste informações sobre o andamento do inquérito n° 114/2009;  
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h) Seja expedido mandado para constatação da ocorrência das eventuais 

sucessões nas empresas constituídas pelas partes: 

 

 Hakopel Comércio de Papel e Papelão Ltda. 

End: Estr. José Mathias de Camargo, 2500 – Embu das Artes, SP  

 

 Washi Comércio de Aparas de Papel, Papelão e Plástico Ltda. 

Endereço 1: Rua Jackson de Figueiredo, 1 – Osasco - SP 

Endereço 2: R. Dona Maria Albertina Domingos, 40 – São Paulo - SP 

 

 

i) Em virtude da dificuldade de obtenção das informações econômico-

financeiras da Empresa em liquidação, e do tempo que será necessário para 

processar as informações ora solicitadas, o liquidante requer a suspensão 

da entrega dos relatórios mensais e do plano de liquidação, até a 

chegada das referidas informações; 

 

j) Por derradeiro, considerando que a nomeação do liquidante foi requerida 

pelas partes na audiência de fls. 210, bem como considerando as 

ponderações feitas no item II, “8” acima, para cobrir as despesas de seu 

escritório e remunerar o seu trabalho, sejam fixados honorários mensais 

mínimos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – videm item II, “7”; 

 

Termos em que 

P. Deferimento 

Embu das Artes, 10 de março de 2016. 

 

 

 

 

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE 
Liquidante 
CRA SP n° 135.527  
CRC1SP n° 168.436 


