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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2215765-03.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATO 
BERNARDINI, são agravados ANGELA TERESINHA BERNARDINI MIZUMOTO, 
SEKRON SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL e SEKRON ALARMES 
MONITORADOS LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores CESAR CIAMPOLINI 
(Presidente) e CARLOS DIAS MOTTA.

São Paulo, 27 de novembro de 2017.

Hamid Bdine
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2215765-03.2017.8.26.0000 -Voto nº 2

Voto n. 18.264 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2215765-03.2017.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: RENATO BERNARDINI.
Agravados: ANGELA TERESINHA BERNARDINI MIZUMOTO, 
SEKRON SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL e SEKRON 
ALARMES MONITORADOS LTDA.
Juíza: Carla Themis Lagrotta Germano.

Agravo de instrumento. Liquidação de sociedades. Cumprimento 
definitivo de sentença. Alegação de que não deve persistir a ordem 
de emissão do certificado digital A3, uma vez que o certificado A1 
é mais vantajoso no caso, bem como de que não é possível a 
entrega do referido cartão ao administrador judicial. Divergências 
entre as partes a respeito da emissão do certificado e de sua posse. 
Ausência de fundamentos que justifiquem a reforma da decisão 
agravada. Não há evidência de má administração do auxiliar do 
juízo, de modo que se mostra plenamente viável a entrega do 
dispositivo. Decisão mantida. Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra 

decisão de fs. 2.203/2.204 dos autos de origem, que determinou ao 

administrador judicial que designe nova data para a 

renovação/emissão do Certificado A3, token, devendo este ficar em 

posse do auxiliar do juízo. Observou que somente deverá ser emitido 

o tipo de certificado A3 e que nenhum dos sócios ficará na posse do 

cartão.

O agravante sustenta que não deve persistir a ordem 

de emissão do certificado digital A3, uma vez que o certificado A1 é 

mais econômico e prático. Alega que não é possível a entrega do 

cartão ao administrador judicial, pois é o agravante que deve 

responder por todos os atos praticados através do dispositivo.
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A liminar foi indeferida. 

Recurso regularmente processado, com preparo 

(fs. 9/10) e sem contraminuta.

É o relatório.

O agravo não merece acolhimento. 

Trata-se de fase de cumprimento de sentença 

homologatória do acordo por meio do qual as partes resolveram 

realizar a “cisão igualitária das empresas Sekron Serviços De 

Segurança Patrimonial Ltda. e Sekron Alarmes Monitorados Ltda.” 

(fs. 786 dos autos de origem).

Para a consecução do objetivo, foi nomeado 

administrador judicial (fs. 924/925 dos autos de origem) e um 

auxiliar (fs. 944 dos autos principais), cujas remunerações ficaram a 

cargo das partes (fs. 966/967 dos autos de origem).

Foi apresentado o plano de cisão “amplamente 

debatido entre as partes” (fs. 969/974 dos autos de origem), 

estabelecendo, em síntese, (I) que as empresas agravadas 

permaneceriam ativas até a liquidação (fs. 970 dos autos de origem); 

(II) a criação de duas novas empresas pelos respectivos sócios com a 

divisão de clientes das empresas agravadas (fs. 971 dos autos de 

origem); e (III) um fundo de compensação para se preservar o 

equilíbrio econômico-financeiro dos valores efetivamente gastos 

(fs. 972 dos autos de origem).
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Novos detalhes do plano foram apresentados em 

audiência (fs. 987/991 dos autos de origem), sendo que os sócios 

apenas discordaram do momento em que os honorários do 

administrador seriam pagos (fs. 986 dos autos de origem).

Posteriormente, o administrador ainda apresentou 

plano de encerramento a fs. 2104/2107 dos autos de origem, por 

meio do qual projetou uma previsão orçamentária de 

R$1.895.345,80, para quitar os passivos trabalhistas e tributários e 

as despesas operacionais e bancárias existentes até aquela ocasião. 

Para tanto se estabeleceu um cronograma de pagamento mensal 

limitado a R$120.000,00 até liquidação das sociedades prevista para 

novembro de 2018.

Ocorre que, em razão de divergências a respeito da 

emissão do certificado digital para o cumprimento das obrigações 

acessórias, fiscais, tributárias e trabalhistas, inclusive noticiado às 

fs. 2116/2118 e reconhecido pelo juízo a quo às fs. 2119/2120, foi 

determinado ao administrador judicial que designe nova data para a 

renovação/emissão do Certificado A3, token, devendo este ficar em 

posse do auxiliar do juízo. Foi determinado, ainda, que somente 

deverá ser emitido o tipo de certificado A3 e que nenhum dos sócios 

ficará na posse do cartão.

Nesse contexto, o agravante se insurge contra tal 

decisão, alegando que não deve persistir a ordem de emissão do 

certificado digital A3, uma vez que o certificado A1 é mais econômico 

e prático, bem como que não é possível a entrega do cartão ao 
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administrador judicial, pois é o agravante que deve responder por 

todos os atos praticados através do dispositivo.

Sem razão, no entanto.

Vale ressaltar que em nenhum momento o agravante 

aclarou sobre a impossibilidade de emissão do certificado digital A3, 

se limitando a dizer que tal sistema é mais prático e econômico. 

Contudo, sabe-se que o certificado A1 possui 

validade de apenas um ano, enquanto o A3 é válido por 1 a 3 anos. 

Ademais, o certificado A3, disponível em token, pode ser utilizado em 

qualquer computador, sem a necessidade de utilização em um único 

sistema autorizado. 

Logo, o agravante não demonstrou concretamente, 

em suas razões recursais, o motivo pelo qual o sistema do certificado 

digital deve ser diverso do determinado.

No mais, após constantes contradições entre as 

partes no que diz respeito à posse do certificado, não é plausível que 

este seja entregue ao agravante.

Verifica-se pelo despacho de fs. 2119/2120 que, em 

razão das divergências noticiadas, o magistrado de primeiro grau 

determinou que as partes indicassem contador de confiança de 

ambas, para acompanhamento de todas as obrigações contábeis de 

Sekron Serviços de Segurança Patrimonial e Sekron Alarmes 

Monitorados Ltda, até o encerramento do plano apresentado, 
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alertando que, na inércia ou divergência, o juízo nomearia 

profissional de sua confiança.

Em decisão proferida quase um mês depois, foi 

determinado às partes que providenciem o necessário para a 

renovação do certificado, comprovando nos autos. 

Após mais um mês, foi dada nova oportunidade às 

partes para providenciarem a emissão do certificado digital (fs. 

2178/2179 dos autos). 

Não havendo consenso, o d. magistrado proferiu a 

decisão ora agravada.

Não prospera a alegação de impossibilidade de 

entrega do dispositivo ao administrador judicial. Trata-se de auxiliar 

do Juízo no exercício de suas atribuições legais e profissional de 

confiança (art. 149 do CPC/15).

A MM Juíza já reconheceu a fs. 1119 dos autos de 

origem que o administrador judicial está cumprindo regularmente 

seu encargo (fs. 1382 dos autos de origem) e reforçou a fs. 2179 dos 

autos que o agravante tem resistido ao cumprimento do plano de 

liquidação das sociedades e, em última análise, vem contribuindo 

diretamente para o aumento das contribuições em razão do 

arrastamento do processo ao longo do tempo.

Diante de meras alegações genéricas do agravante, já 

cientificado de que, em caso de divergências na emissão do 
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certificado digital da empresa, o juízo nomearia profissional de sua 

confiança, não é possível acolher os pedidos formulados.

Assim, fica mantida a r. decisão agravada. 

Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

Hamid Bdine
Relator
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