
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000367111

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 4003120-

96.2013.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO 

LEÔNCIO DE SÁ, é apelada HELOISA MARIA LIMA DE FREITAS.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ENIO ZULIANI (Presidente), TEIXEIRA LEITE E FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 18 de maio de 2016.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36112

APELAÇÃO Nº 4003120-96.2013.8.26.0011

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: CELSO LEÔNCIO DE SÁ

APELADA: HELOISA MARIA LIMA DE FREITAS

MMª. JUÍZA PROLATORA: DRA. DÉBORA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Apelação  Ação de obrigação de fazer cumulada com danos 
morais e materiais - Controvérsia envolvendo a responsabilidade 
da ré na regularização dos registros dos funcionários transferidos 
perante o CAGED, GFIP, contas do FGTS e RAIS, além do 
certificado digital da empresa “Mega News”  Improcedência  
Inconformismo  Existência de ação conexa (Processo 
1089999-84.2013.8.26.0100), em que foi sanada a pendência das 
contas do FGTS, que ainda persistia em razão da inércia do 
próprio apelante  Demais obrigações para regularização que 
foram demonstradas pela requerida - Impossibilidade de atribuir a 
responsabilidade de regularização do certificado à ré, que não era 
mais sócia da pessoa jurídica, o que já foi analisado na Apelação 
1091919-93.2013.8.26.0100 e Agravo de Instrumento 
2191957-71.2014.8.26.0000  Ausência de ilicitude a embasar a 
pretensão indenizatória - Não provimento.

Vistos.

CELSO LEÔNCIO DE SÁ ajuizou ação de obrigação de 

fazer cumulada com indenização por danos morais em face de HELOÍSA 

MARIA LIMA DE FREITAS, alegando que as partes eram sócias na empresa 

“Super News Ltda.”, com participação societária de 50% para cada, e que nos 

termos do Protocolo de Intenções e Outras Avenças, datado de 09.10.2012, e a 

Alteração de Contrato Social, arquivada em 11.1.2013, formalizaram a cisão 
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parcial da pessoa jurídica. Aduziu que a ré constituiu nova empresa, “São 

Firmino Comercial e Magazine Ltda.” e que de acordo com o Protocolo e 

Alteração mencionados, 85 funcionários nominalmente listados da “Super 

News” foram transferidos para a “São Firmino”. Contudo, passados mais de dez 

meses da formalização da transferência dos contratos de trabalho, a ré ainda 

não procedeu à adequação dos registros dos contratos de trabalho, em que 

pese ter sido notificada extrajudicialmente para fazê-lo junto ao CAGED, GFIP, 

nas contas de FGTS e, no final do exercício, nas RAIS respectivas. Alegou que 

a ré é a única habilitada perante a Receita Federal a fazer o Certificado Digital 

da outra empresa mantida em sociedade, a “Mega News” e, não o fazendo, 

inviabilizará a geração de guias do FGTS, entrega dos balanços contábeis e 

fiscais, acompanhamento da sua situação fiscal e previdenciária, emissão de 

REDARF's e geração de notas fiscais. Em razão disso, requereu a imposição 

de obrigação de fazer, consistente nas adequações e mudanças nos registros 

dos 85 funcionários junto ao CAGED, GFIP, contas de FGTS e RAIS e 

regularização do certificado digital da empresa “Mega News”, bem como a 

condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. Juntou 

documentos às fls. fls. 11/130.

Contestação às fls. 280/300, em que a ré alegou conexão 

com os autos nº 1089999-84.2013.8.26.0100; prejudicialidade externa com os 

autos nº 1091919-93.2013.8.26.0100, que tramita perante a 25ª Vara Cível 

Central e em que busca a dissolução parcial da sociedade “Mega News 

Comércio de Presentes, Livraria e Papelaria Ltda”; preliminares de inépcia da 

inicial e ilegitimidade de partes. Sobre a questão de fundo, afirmou que a “São 

Firmino” procedeu à alteração das CTPS e demais obrigações acessórias e 

administrativas relacionadas aos empregados, e que somente não efetuou a 

transferência dos saldos do FGTS, porque a empresa “Super News” e o autor 

não assinaram o documento PTC PARCIAL - Pedido de Transferência de 

Contas Vinculadas do FGTS. Acrescentou que as demais obrigações 

relacionadas à transferência não foram adotadas por ausência de documentos 
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que deveriam ter sido providenciados pelo requerente; que a “São Firmino” 

entregou a declaração CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, e tem mensalmente emitido e pago a GFIP - Guia de 

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, de seus 

funcionários e daqueles que foram transferidos da “Super News”. Disse que o 

prazo de entrega da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais termina em 

21.3.2014, não sendo possível exigir que seja entregue na data em que a 

presente ação foi distribuída (13.12.2013); acrescentando, em relação à 

obrigação de fazer relacionada à empresa “Mega News”, que não é sócia 

desde 07.10.2013, cujo sócio remanescente é o autor, a quem incumbe adotar 

os procedimentos pertinentes para regularizar o certificado digital de tal 

empresa, sendo certo que o próprio demandante criou tal entrave ao não 

elaborar o instrumento de alteração de contrato social da sociedade, 

formalizando a sua retirada perante a JUCESP, sendo que tal fato a levou a 

ingressar com pedido de dissolução de sociedade, rebatendo, ao final, a 

existência de danos a serem indenizados, pugnando pela improcedência dos 

pedidos. Réplica (fls. 946/950).

Manifestação do autor reiterando seu pedido de tutela 

relativo à regularização do certificado digital da empresa Mega News (fls. 

998/999), o que foi deferido, por tutela antecipada, à fl. 1005, contudo, 

reformado no AgIn. nº 2191957-71.2014.8.26.0000 (Acórdão de fls. 

1125/1129). Manifestação da ré (fls. 1071/1073) noticiando que, nos autos da 

dissolução da sociedade Mega News, o recurso de apelação do autor foi 

desprovido e o da ré foi provido (cópia do v. Acórdão de fls. 1074/1082). 

Noticiada a avocação por conexão entre estes autos e os 

de nº 1089999-84.2013.8.26.0100 (fls. 1165/1166), os autos foram 

redistribuídos, sendo determinado seu apensamento (fl. 1174).

A sentença de fls. 1.177/1.182 julgou improcedentes os 
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pedidos, condenando o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, corrigidas desde o desembolso, e honorários advocatícios fixados 

em R$ 2.500,00. 

Apela o autor às fls. 1.185/1.190, reiterando que a 

requerida, ao tempo da propositura da ação, deixou de formalizar a 

transferência dos contratos de trabalho dos 85 funcionários da “Super News”, 

que passaram para a empresa “São Firmino”, conforme protocolo de intenções 

firmado pelas partes em 09.10.2012 e do anexo III da alteração contratual de 

11.1.2013, sendo que passados mais de 12 meses da cisão, permaneceu 

inerte, tendo focado a requerida apenas na transferência do FGTS esquecendo-

se, contudo, do CAGED, GFIP, contas do FGTS e RAIS dos funcionários. 

Argumenta que o pedido inicial objetou a condenação da demandada a 

proceder a tais alterações, porque a ela competia tal ato, devendo, por isso, ser 

a ela atribuída a culpa pela não concretização. Sobre a certidão digital da 

“Mega News”, afirma que sua pretensão era a de que a autora, única habilitada 

perante a Receita Federal, procedesse à regularização, requerendo a 

procedência dos pedidos, invertendo-se a sucumbência.

Contrarrazões às fls. 1.195/1.209. 

É o relatório.

A sentença deve ser confirmada.

Compulsando os autos, é incontroversa a cisão da 

empresa “Super News”, o que ensejou a transferência de 85 funcionários para 

empresa da apelada (“São Firmino”), conforme “Protocolo e Justificação de 

Cisão Parcial e Desproporcional de Super News Ltda. com Incorporação de 
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Parcela do Acervo Cindido Pela São Firmino Comercial e Magazine Ltda.” (fls. 

341/349), homologado em 30.11.2012 (fls. 337/340),e Anexo III (fls. 381/385). 

Em razão desta transferência, se fizeram necessárias algumas adequações e 

mudanças nos registros dos trabalhadores, relativas ao CAGED, GFIP, 

transferências das contas do FGTS e RAIS. E, imputando à ré tais obrigações 

de modo exclusivo, promoveu o demandante a presente ação, em 13.12.2013.

Contudo, consta que a empresa “São Firmino” promoveu, 

em 12.11.2013 (um mês antes da propositura desta demanda) ação 

cominatória contra a “Super News” (processo n.º 1089999-84.2013.8.26.0100) 

objetivando também a regularização dos mesmos funcionários, com a 

assinatura dos PTC´s (Pedido de Transferência de Contas Vinculadas do 

FGTS) expedidos pela Caixa Econômica Federal para transferência dos saldos 

do Fundo, o que revela que a obrigação da transferência não poderia ser 

realizada, com exclusividade, pela demandada, porquanto os dois sócios 

deveriam assinar o documento emitido pela Caixa Econômica, tendo o próprio 

recorrente colacionado o formulário da instituição financeira em que é indicado 

o nome de ambos e o campo para assinatura (fls. 51/62). Confere-se que na 

demanda ajuizada pela “São Firmino”, foi deferida a liminar para que apelada 

assinasse em nome do recorrente os documentos necessários à transferência 

dos saldos do FGTS (fls. 438/439 e 442), o que se efetivou no dia 14.11.2013 

(fl. 445/452), anteriormente à propositura da ação pelo apelante.

Ainda, observa-se da mensagem eletrônica datada de 

08.11.2013 (fls. 388/389), enviada pela requerida, por intermédio de seu 

advogado, a iniciativa de cobrar providências para que fosse possível a 

transferência dos dados relativos ao FGTS dos trabalhadores.

A sentença bem apurou também que “o documento de fls. 
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388/389 demonstra que era a ré quem, desde 27/06/2013, tinha o interesse em regularizar a 

transferência dos empregados da Super News para a São Firmino. No mesmo diapasão, o 

documento de fls. 396/397, em resposta ao telegrama de fls. 391/394, demonstra que, ante à 

inércia do autor em assinar o PTC Parcial, novos formulários deveriam ser emitidos, que foram 

encaminhados nos e-mails de 1º/11/2013 (fls. 425/426), 05/11/2013 (fl. 429) e 08/11/2013 (fl. 

400), mas que também não foram assinados (fls. 409/423).” (fl. 1.180).

Portanto, no que atine às contas do FGTS, não pode o 

recorrente atribuir a responsabilidade apenas e tão somente à apelada, porque, 

por sua inércia, é que não foi efetivada a regularização dos registros dos 

funcionários transferidos.

A respeito das demais obrigações referentes às 

regularizações perante o CAGED, GFIP e RAIS, igualmente não procede o 

inconformismo do recorrente.

Como assinalado pela sentenciante, somente depois da 

regularização da pendência perante a Caixa Econômica Federal, nos termos da 

tutela antecipada nos autos nº 1089999-84.2013.8.26.0100 (pela qual se 

autorizou que a “São Firmino” assinasse os documentos para transferência dos 

saldos do FGTS no lugar do apelante), é que a requerida logrou prestar as 

informações dos funcionários transferidos, de forma retroativa e retificadora, 

demonstrando o cumprimento das obrigações relativas ao CAGED e ao GFIP.

Com efeito, a recorrida apresentou o CAGED (Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados), com mês de referência agosto/2013, 

no “ACERTO” de 13.2.2014, acompanhada da descrição dos funcionários da 

“Super News” que seriam transferidos à “São Firmino”, conforme demonstram 

os documentos de fls. 918/927. 
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No que atine à Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço  GFIP, a recorrida comprovou a emissão e 

pagamento mensal, conforme documentos de fls. 928/938, em que foram 

prestadas as informações em 14.1.2014, referente à competência de janeiro de 

2013, na qual constam os empregados atrelados anteriormente à “Super 

News”.

 

Já no que se relacionava à Relação Anual de Informações 

Sociais - RAIS, consoante art. 6º da Portaria nº 2072/2013 do Ministério de 

Estado do Trabalho e Emprego (fls. 940/942), o prazo para sua entrega se 

encerraria em 21.3.2014, de maneira que, promovida a ação em 13.12.2013, a 

recorrida ainda não estava em mora em sua obrigação de apresentar a RAIS. 

Por fim, no que atine ao certificado digital da empresa 

“Mega News”, são necessárias algumas considerações.

Por ocasião do julgamento das apelações interpostas 

contra a sentença que dissolveu parcialmente a “Mega News”, o Tribunal fixou 

como data de saída da ré o dia 07.8.2013, determinando a averbação na 

Jucesp, de modo que, se foi indicada como representante no termo de 

certificado digital em 26.11.2013, é de se presumir que a indicação foi efetivada 

sem autorização, porque neste período já havia cessado a affectio societatis 

(Apelação 1091919-93.2013.8.26.0100, acórdão de fls. 1.074/1.085). Pelo 

mesmo motivo, foi dado provimento ao agravo de instrumento 

2191957-71.2014.8.26.0000 interposto pela apelada, liberando-a da obrigação 

de regularizar o certificado digital da empresa (acórdão fls. 1.125/1.129).

Deste modo, não se cogita de qualquer responsabilidae da 
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recorrida a proceder à regularização do certificado após sua saída da empresa.

Neste conjunto de ideias, a improcedência era mesmo de 

rigor, não exsurgindo dos autos qualquer ilicitude a embasar a pretensão 

indenizatória por danos morais e materiais, cuja tese sequer foi renovada no 

apelo.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator
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