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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2092037-56.2016.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante 
AMAURI CABRAL, é agravado REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram 
prejudicado o recurso. V. U , de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI 
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E HAMID BDINE.

São Paulo, 22 de junho de 2016.

Francisco Loureiro
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento no 2092037-56.2016.8.26.0000

Processo 1º Instância n.º 1001029-31.2016.8.26.0606

Comarca: TABOÃO DA SERRA

Juiz: NELSON RICARDO CASALLEIRO

Agvte: AMAURI CABRAL

Agvdo: REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

VOTO Nº 29.530

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Decisão que 
determina a expedição de mandado de busca e apreensão de 
certificado digital. Insurgência do réu ao argumento de que deveria 
ser recolhido o mandado até que fossem apreciados os argumentos 
deduzidos na contestação. Informação do Juízo a quo no sentido 
de que o mandado já foi cumprido e que o próprio réu teria 
promovido o cancelamento do certificado digital. Recurso 
prejudicado.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de 

efeito ativo, tirado de decisão (fl. 07 dos autos digitais) proferida nos autos da 

ação de dissolução parcial de sociedade c/c dano material ajuizada pelo 

agravado REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA em face do agravante AMAURI 

CABRAL.

Fê-lo o decisum recorrido nos seguintes termos:

“Vistos.

Tendo em vista o descumprimento do v. Acórdão noticiado pelo 

autor, e visando dar efetivada à r. Decisão, eis que, ao que parece, 
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o valor arbitrado ou eventualmente a ser majorado não é visto pelo 

réu como empecilho para o cumprimento da determinação judicial, e 

ainda, levando em conta as alegações do autor de que necessita da 

devolução do certificado digital e dos documentos fiscais originais 

objeto da decisão reformada, determino mediante o poder geral de 

cautela deste Magistrado, que seja expedido MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO DE COISAS, cuja diligência deverá 

realizada pelo Sr.Oficial de Justiça plantonista, mediante 

acompanhamento do autor e de seu Advogado, lavrando-se termo 

circunstanciado.

No mais, fica deferido reforço policial e ordem de arrombamento 

(se necessário), certificando-se no Auto as diligências realizadas.

Por fim, saliento que a medida de busca e apreensão estará 

limitada exclusivamente às coisas objeto da decisão reformada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O autor deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento 

desta decisão, bem como recolher as custas de diligência no prazo 

de 48 horas.

Int.”

Aduz o réu agravante, em apertada síntese, que não foi 

apreciada a medida de urgência requerida na contestação a fim de que fosse 

revogada a tutela antecipada concedida pelo TJSP.

Afirma que a emissão de notas fiscais de serviço é 

possível sem o certificado digital e, além disso, “que a emissão de notas fiscais 

de venda não deve existir, pois não existem mercadorias adquiridas pela 

sociedade, o que seria capaz de gerar responsabilização fiscal e até mesmo 

penal aos sócios, incluindo o Agravante, especialmente pelo fato do certificado 

estar vinculado ao seu CPF” (fl. 04).

Indica ter juntado “documentos que demonstram que o 

Agravado retira indevidamente todos os valores creditados na conta da 
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sociedade, deixando de pagar tributos, fornecedores e prestadores de serviços, o 

que gera evidentes riscos ao Agravante, especialmente por ainda integrar o 

quadro societário” (fl. 04).

Pugna pelo recolhimento do mandado de busca e 

apreensão.

Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às fls. 

01/06, pede, ao final, o provimento do recurso.

Concedida em parte a liminar de efeito ativo, foi 

determinado o processamento do agravo de instrumento, dispensadas as 

informações do Juízo a quo, porque clara a questão colocada em debate (fls. 

109/114).

O recurso foi contrariado às fls. 117/122, oportunidade 

em que foram juntados documentos (fls. 123/240).

Informações do MM. Magistrado de primeiro grau à fl. 

241.

Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 242).

É o relatório.

O recurso está prejudicado.

Conforme ficou estabelecido em sede de análise liminar, 

deveria o MM. Juiz de Direito analisar, com urgência, os argumentos deduzidos 

na contestação, oportunidade em que deveria ratificar, ou não, a expedição do 

mandado de busca e apreensão.

Isso porque o recorrente argumentou em suas razões de 

recurso que a expedição de mandado de busca e apreensão deveria ser obstada 

até que fosse apreciado o pedido de revogação da tutela antecipada.
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Pois bem.

O Juízo a quo prestou informações (fl. 241), 

oportunidade em que foram esclarecidas algumas questões.

O mandado de busca a apreensão já havia sido 

cumprido e o certificado digital já foi apreendido. Além disso, o próprio réu, ora 

agravante, teria cancelado o certificado vinculado ao seu CPF. Em razão desses 

fatos, tornou sem efeito o Magistrado de primeiro grau a liminar concedida, e com 

razão.

Ressalvo que, a rigor, a medida é compatível com o que 

havia sido determinado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 

2056661-09.2016.8.26.0000, julgado virtualmente aos 02 de maio de 2.016.

Tendo em vista que o agravo visava fundamentalmente 

à suspensão da “ordem de expedição de mandado de busca e apreensão ou o 

seu recolhimento” (fl. 06) e que o mesmo já foi cumprido, encontra-se nitidamente 

prejudicada a pretensão recursal.

Julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento.

FRANCISCO LOUREIRO

Relator
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