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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2158059-62.2017.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes 
COSTEIRA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, DINAH ABRAHIM 
PASQUAL, NINA ABRAHIM DE PASQUAL e HELENA ABRAHIM DE 
PASQUAL, são agravados MARIA CECÍLIA DE PASQUAL DE CRISTOFARO e 
RÔMULO SOARES DA SILVA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do 
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U. Compareceu para 
sustentar o dr. Luis Fernando Marques Dias.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO 
TELLES (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017. 

Claudio Godoy
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo n. 2158059-62.2017.8.26.0000

Comarca: Guarulhos

Agravantes: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA E 

OUS.

Agravada: MARIA CECÍLIA PASQUAL CRISTÓFARO E OU

Juiz: Dr. Ricardo Felício Scaff

Voto n. 16.751

Agravo de instrumento. Sociedade. Dissolução 
parcial, com apuração de haveres. Arresto de imóveis e veículos da 
empresa. Deferimento da sua recuperação judicial. Ordem 
ratificada pelo Juízo recuperacional. Preservada posse e o uso dos 
bens à empresa. Ademais, superveniente decisão liberando alguns 
veículos, porque alienados, inclusive no que superado, em parte, o 
objeto do recurso, e quanto à exigência de caução havendo agravo 
próprio. Medida que não é expropriatória e cujo efeito de 
indisponibilidade já decorre do art. 66 da LREF. Cabimento do 
bloqueio anteriormente efetivado mormente se não se sabe ainda o 
destino do pleito de recuperação e posto depois, conforme seja, a 
medida se supere pelo quanto previsto no plano, então decidindo-se 
na recuperação a sujeição dos agravados. Decisão mantida. Recurso 
desprovido, na parte não prejudicada.

Cuida-se de agravo de instrumento 

tirado de decisão que, nos autos de ação de apuração de haveres, deferiu 

tutela provisória para arresto de bens da empresa. Sustentam os 

agravantes, na irresignação, que não há dívida líquida e certa que 

ampare o arresto; que não houve encerramento das atividades da 

empresa, que se encontra em recuperação e com relatório do 

Administrador atestando seu funcionamento; que, deferido o 

processamento da recuperação, é de competência do Juízo respectivo a 

deliberação sobre constrição e expropriação de bens da empresa; que 
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nunca procrastinaram o andamento da ação de apuração de haveres. 

Indeferido efeito suspensivo, o recurso 

foi regularmente processado, respondido e com manifestação do 

Administrador Judicial, deixando a Procuradoria de Justiça de intervir.

É o relatório.

Em primeiro lugar, anote-se o fato  a 

determinar a superação, em parte, do objeto deste agravo  de que o 

MM. Juízo de origem acabou deferindo o levantamento do arresto de 

106 dos 828 veículos atingidos pela medida, porque objeto de alienação 

(85 vendidos e 21 entregues em alienação fiduciária). Bem verdade que, 

para alguns, o levantamento do bloqueio se condicionou ao depósito do 

seu valor. Mas, quanto a isso, há agravo próprio em andamento, 

interposto pela recuperanda (AI n. 2226786).

De resto, a ordem não se há de rever.

Como já se disse na decisão inicial, não 

se cuida exatamente de ato de expropriação ou desapossamento de bens 

da empresa, inclusive de sorte a prejudicar os propósitos da 

recuperação, senão de mera garantia do alegado crédito dos agravados. 

Já se observou, trata-se ainda de constrição meramente acautelatória, 

longe de qualquer excussão, e deliberada antes da recuperação.

Mas, seja como for, tomada ainda a 
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orientação de que ao juízo recuperacional cabe deliberar sobre a 

expropriação, o fato é que dele emanada decisão ratificando a 

deliberação de arresto nesta ação de apuração de haveres (“Quanto ao 

processo 1003267-48.2015.8.26.0224, o arresto efetuado antes da 

distribuição da recuperação judicial pode ser mantido. Quanto a 

futuras ordens, todavia, deverá a recuperanda informar a existência 

deste feito, a fim de que a reserva de valores seja feita diretamente 

nestes autos e incluída no plano de recuperação”, fls. 8272/8273 do 

Processo n. 1021917-75.2017.8.26.0224).

Depois, quanto ao efeito em si de 

indisponibilidade, ele já decorre do artigo 66 da LREF. E se a alienação 

se pode conter em proposta aprovado no plano, tal o que decerto, a seu 

tempo, haverá de atingir a situação presente conforme a sujeição dos 

agravados àquele procedimento coletivo, a priori parecendo tratar-se de 

crédito de haveres por retirada havida em setembro de 2014.

Igualmente se se converte a recuperação 

em falência, do mesmo modo se terá circunstância superveniente que 

supera o bloqueio porque os veículos se arrecadam.

Porém, até que tudo isso se defina, cabe 

a ordem de bloqueio, insista-se, acautelatório de crédito que se discute, 

ausente causa a que, ainda em fase inicial a recuperação, sem se saber 

dos resultados do pedido, se o levante. Tanto mais, cabe reiterar, se o 

juízo recuperacional o ratificou, na esteira, inclusive, da constatação de 

que os bens continuam na posse e gozo da empresa, quanto àqueles 
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comprometidos com alienação deferida a liberação e em outro recurso 

discutindo-se a caução.

Por fim, quanto à asserção de ausência 

de dívida ou ao menos de débito líquido e certo, reitera-se a decisão 

inicial. Então se acentuou, “parece menor a relevância da alegação de 

ausência de dívida líquida e certa, desde que, de um lado discutindo-se 

o valor de haveres em si incontroversos, de outro se trata de tutela de 

urgência, desprendida da tipicidade própria que o arresto ostentava no 

sistema processual anterior.

E mesmo lá, a regra do artigo 814, I, do 

CPC então vigente, já suscitava interpretação ampliativa e sistemática 

quando confrontada não só com a previsão, justamente, do poder geral 

de cautela, estatuído no art. 798 e 799 do CPC/73, como ainda com os 

próprios preceitos dos artigos 816 e do parágrafo único do mesmo 

artigo 814, elasticizando o campo de incidência da medida. Vale 

conferir, a respeito, a candente crítica que à regra do artigo 814 se 

continha in: Galeno Lacerda. Comentários. Forense, 7ª ed., 2005, v. 

VII, t. II, p. 52.

Ademais, segundo o autor, se, com base 

no poder geral de cautela, ´incumbe ao juiz prevenir lesão grave e de 

difícil reparação quando existente o fumus boni iuris, parece evidente 

que, embora ilíquido o quantum, mesmo antes da sentença 

condenatória, poderão surgir situações de grave risco à satisfação do 

direito, ao resultado útil do processo, sempre que o autor do ilícito, 
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penal ou civil, contratual ou extracontratual, ou o responsável objetivo, 

ameaçarem de qualquer forma a eficácia do ressarcimento futuro.` 

(Op. cit., p. 50, g.n.)”.

Também à ocasião de pleito de 

reconsideração, assentou-se a respeito que: “quanto à existência em si 

de haveres, e se incontroverso o direito do sócio que se retira, a 

definição de seu quantum, mesmo diante do balanço referido, se 

submete ainda a prova que se haverá de produzir, considerada a 

situação real da empresa e na data-base da retirada.

Depois, a discussão não se põe apenas 

na atividade da empresa, mas também na asserção de que haveria 

risco, quando a tutela se requereu, para pagamento dos haveres acaso 

devidos (quanto ao valor) em razão de suposto desvio de bens.”

Daí desacolher-se a irresignação.

Ante o exposto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao agravo.

CLAUDIO GODOY

relator
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