
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000754989

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2169903-43.2016.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante 
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, é agravado AMAURI CABRAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento ao 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 FORTES BARBOSA.

São Paulo, 17 de outubro de 2016.

Francisco Loureiro
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento no 2169903-43.2016.8.26.0000

Processo 1º Instância n.º 1001029-31.2016.8.26.0609

Comarca: TABOÃO DA SERRA

Juiz: NELSON RICARDO CASALLEIRO

Agvte: REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

Agvdo: AMAURI CABRAL

Voto n.º 30.152

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que indefere 
pedido de expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil ao 
argumento de que a emissão de novo certificado digital pode ser 
requerida diretamente ao órgão administrativo. Desacerto. 
Verossimilhança na dificuldade de obtenção de novo certificado 
junto à autoridade administrativa. Possibilidade de expedição de 
ofício à Receita Federal do Brasil para possibilitar a expedição de 
novo certificado digital, essencial ao desempenho da atividade 
empresarial. Medida que, a rigor, está arraigada ao exercício de 
naturais poderes de controlador pelo sócio majoritário após a saída 
do sócio minoritário, que era responsável pela administração. 
Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de 

efeito ativo, tirado de decisão (fl. 30 dos autos digitais) proferida nos autos 

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

agravante REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA em face do agravado 

AMAURI CABRAL

Fê-lo o decisum recorrido nos seguintes termos:
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“Vistos.

1) Fls. 568/569: reporto-me à decisão de fls. 551, eis que o 

sócio poderá diligenciar diretamente no órgão responsável e 

requerer a emissão de outro certificado.

2) Ciência do v. Acórdão de fls. 574/578.

3) Após, conclusos.

Intime-se.”

Aduz o autor agravante, em apertada síntese, que 

detém 70% do capital social da  AARON COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA-ME e da filial AARON COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LDTA. Os 30% 

remanescentes pertencem ao agravado, que “era de Administrar as contas 

bancárias da Empresa, receber e contabilizar valores, fazer pagamentos de 

empregados, pagar os credores, pagar os impostos, emitir Notas fiscais, 

enfim todas as questões relacionadas a função de Administrador financeiro 

e contábil” (fl. 04) No entanto, o sócio minoritário “passou a ter má-conduta 

e tomar algumas atitudes contrárias ao que se espera de um sócio” (fl. 04).

Pontua que o réu manifestou vontade de retirar-se 

da sociedade em 16/10/2015, mas se recusou a entregar a documentação 

fiscal e o certificado digital que viabiliza a emissão de notas fiscais.

Indica que, pelo Agravo de Instrumento nº 

2056661-09.2016.8.26.0000, o réu deveria entregar os documentos fiscais e 

contábeis, bem como o certificado digital da empresa, pena de multa 

cominatória. No entanto, “o Agravado continuou se recusando a entregar a 

referida documentação” (fl. 04). Ademais, cancelou o réu o certificado 

digital.

Tenta a emissão de novo certificado digital, porém a 
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Receita Federal se recusa a emiti-lo, sob a justificativa de que seria o réu o 

responsável fiscal pela empresa.

Destaca que informou a dificuldade ao Juízo de 

primeiro grau e requereu a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para que fosse cancelado o termo de responsabilidade do réu e emitido 

novo certificado digital para a empresa.

Ocorre que o Juízo entendeu ser desnecessária a 

intervenção judicial, pois o próprio autor poderia requerer segunda via do 

certificado digital junto à Receita.

Afirma que a falta do certificado digital tem trazido 

sérios problemas à empresa.

Pugna pela expedição de ofício à Receita Federal 

do Brasil para que seja emitido novo certificado.

Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às 

fls. 01/11, pede, ao final, o provimento do recurso.

Concedida a liminar de efeito ativo, foi determinado 

o processamento do recurso, dispensadas as informações do Juízo a quo, 

porque clara a questão colocada em debate (fls. 379/386).

Transcorreu, in albis, o prazo para que a parte 

contrária apresentasse contraminuta e não houve oposição ao julgamento 

virtual (fl. 389).

É o relatório.

1. Inicialmente, admito o presente recurso com 

fundamento no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, 
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de acordo com o qual cabe Agravo de Instrumento contra as decisões 

interlocutórias que versarem sobre “tutelas provisórias”.

2. No mérito, o recurso comporta provimento, nos 

termos da decisão proferida em sede de análise liminar, cujo entendimento 

fica integralmente ratificado.

No caso em tela, o agravante REGINALDO 

OLIVEIRA DA SILVA ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade c/c 

dano material em face do ora agravado AMAURI CABRAL. Alegou o autor, 

na petição inicial, que o réu teria se retirado de fato da sociedade e levado 

consigo diversos documentos fiscais e contábeis. Ademais, estaria fazendo 

chantagens e obstaculizando a emissão de notas fiscais. Assim, pediu a 

antecipação dos efeitos da tutela para que o réu devolvesse o certificado 

digital da empresa, bem como os documentos fiscais e contábeis originais, 

sob pena de multa diária, ou, em caso de resistência, que fosse expedido 

ofício à Receita Federal para que fosse cancelado o certificado digital 

existente e emitido um novo.

O Juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da 

tutela, o que deu ensejo à interposição, pelo autor, do recurso de Agravo de 

Instrumento autuado sob o nº 2056661-09.2016.8.26.0000, também de 

minha relatoria, provido para determinar que o réu devolvesse o certificado 

digital da empresa, bem como os documentos fiscais e contábeis originais, 

sob pena de multa arbitrada em R$ 2 mil reais por dia de descumprimento.

A ementa do julgado contém o seguinte teor:

“TUTELA ANTECIPADA. Decisão que posterga a análise do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento 

posterior à apresentação da contestação. Presença dos 

requisitos legais autorizadores à concessão da medida. Dano 
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irreparável potencialmente aferível. Possibilidade de que o 

agravante, titular de 70% do capital social, tenha acesso ao 

certificado digital da empresa, bem como aos documentos 

fiscais contábeis originais. Tutela antecipada que tem como 

fundamento o exercício de poderes naturais de sócio 

controlador. Tutela antecipada concedida para que o réu 

devolva o certificado digital da empresa e demais 

documentos fiscais e contábeis originais, pena de multa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. 

Recurso provido.”

(TJSP, AI nº 2056661-09.2016.8.26.0000, 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, j. 02/05/2016, DJe 

03/05/2016)

O autor noticiou o descumprimento da decisão pelo 

réu.

Tendo em vista que o recurso acima mencionado 

concedeu a medida liminar inaudita altera parte, após a integração da lide, o 

Juízo a quo proferiu decisão interlocutória determinando a expedição de 

mandado de busca e apreensão de coisa a fim de que fosse efetivado o 

comando contido no Acórdão proferido por este E. Tribunal. O réu, por sua 

vez, interpôs o Agravo de Instrumento nº 2092037-56.2016.8.26.0000, 

também de minha relatoria, cuja análise do mérito restou prejudicada, uma 

vez que o certificado digital já havia sido apreendido.

Pois bem.

O que se discute agora é a possibilidade, ou não, da 

obtenção de um novo certificado digital pelo autor mediante intervenção 

judicial. Isso porque a Receita Federal do Brasil teria se recusado a emitir 

novo certificado sob a alegação de que o réu é o responsável fiscal pela 
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empresa, a impossibilitar a expedição de novo certificado sem o seu 

consentimento.

O MM. Juiz de Direito, pela decisão atacada, 

consignou que o autor recorrente “poderá diligenciar diretamente no órgão 

responsável e requerer a emissão de outro certificado”.

Preservado o entendimento do Juízo de primeiro 

grau, entendo cabível, à vista das circunstâncias do caso concreto, a 

expedição de ofício à Receita Federal para possibilitar a expedição de novo 

certificado digital.

Explico.

A um primeiro exame, seria desnecessária a 

intervenção judicial, pois a providência poderia ser obtida diretamente pela 

parte junto ao órgão administrativo.

Sucede que o autor noticia dificuldade em obter o 

novo certificado administrativamente.

É verossímil a alegação de que a Receita se recusa 

a emiti-lo ao argumento de que seria indispensável a anuência do réu, que, 

ao que parece, figura até os dias atuais como responsável fiscal pela 

empresa, posto que ainda não houve dissolução parcial da sociedade.

Por outro lado, natural que o réu tenha cancelado o 

certificado vinculado ao seu CPF após devolvê-lo, o que inclusive foi 

noticiado ao Juízo de primeiro grau, em razão da elevada litigiosidade entre 

as partes.

Não parece sensato que se arraste por mais tempo 
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a dificuldade na obtenção do novo certificado, tendo em vista a relevância 

dos fatos levantados nas razões do presente recurso.

Natural que a falta do certificado digital esteja 

gerando sérios problemas à empresa, em especial dificuldade em manter as 

atividades regulares, celebrar contratos e emitir notas fiscais.

Não vislumbro motivos para negar ao agravante, 

que possui 70% do capital social da pessoas jurídicas  AARON COMÉRCIO 

E CONSTRUÇÕES LTDA-ME e AARON COMÉRCIO E INSTALAÇÕES 

LTDA, acesso a novo certificado digital.

O pedido está arraigado ao exercício de naturais 

poderes de controlador, entre os quais o de administrar a empresa após a 

saída do sócio minoritário, responsável pela administração.

Desse modo, defiro o pedido de expedição de ofício 

à Receita Federal do Brasil para que seja emitido novo certificado, 

vinculado ao CPF do sócio majoritário REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, 

ora agravante.

As providências para tanto deverão ser tomadas 

diretamente pelo Magistrado de primeiro grau.

Dou provimento ao recurso.

FRANCISCO LOUREIRO

Relator
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