
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2018.0000387405

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2016305-98.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados TOMÉ PARTICIPAÇÕES 
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TOME EQUIPAMENTOS E 
TRANSPORTES SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TOME 
ENGENHARIA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TOMÉ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SOTREL EQUIPAMENTOS S.A. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SANTALUZ LOGÍSTICA E TRANSPORTE 
INTERMODAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TOMÉ 
EDIFICAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BELA ROMA 
SPE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E FORTES 
BARBOSA.

São Paulo, 23 de maio de 2018. 

Alexandre Lazzarini
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21616
Agravo de Instrumento   nº 2016305-98.2018.8.26.0000
Comarca:   São Bernardo do Campo  (4ª Vara Cível)
Juiz(a): Sergio Hideo Okabayashi
Agravante: Banco Bradesco S/A 
Agravados: Tomé Participações Ltda. - Em Recuperação Judicial, Tome 
Equipamentos e Transportes Sa - Em Recuperação Judicial, Tome 
Engenharia Sa - Em Recuperação Judicial, Tomé Empreendimentos 
Imobiliários e Participações S.A. - Em Recuperação Judicial, Sotrel 
Equipamentos S.A. - Em Recuperação Judicial, Santaluz Logística e 
Transporte Intermodal Ltda. - Em Recuperação Judicial, Tomé Edificações 
Ltda. - Em Recuperação Judicial e Bela Roma SPE Ltda. - Em Recuperação 
Judicial 
Interessado: Laspro Consultores Ltda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 
PERTENCENTES AO ATIVO CIRCULANTE. 
COMUNICAÇÃO DE VENDAS REALIZADAS E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ORIGEM. RECURSO 
PROVIDO.
1. Decisão que, em pedido de recuperação judicial 
formulado pelos ora agravados, integrantes do Grupo 
Tomé, entendeu que a alienação de unidades imobiliárias 
pela recuperanda Bela Roma SPE prescinde de 
autorização ou chancela judicial, nos termos do art. 66 da 
Lei 11.101/2005.
2. Embora se encontre a r. decisão agravada em 
conformidade ao art. 66 da Lei Federal n.º 11.101/2005, 
não é o caso de eximir a recuperanda da obrigação de 
comunicar as vendas e prestar as respectivas contas. 
3. Medida que facilita a fiscalização pelo auxiliar do 
Juízo e pelos demais partícipes do feito, com atenção aos 
princípios de publicidade e transparência que devem 
reger a recuperação judicial e em consonância aos 
objetivos do instituto, previstos pelo art. 47 da Lei 
Federal n.º 11.101/2005.
4. Recurso provido.  

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão copiada à p. 167 (fls. 4.595 originais), que, em pedido de recuperação 

judicial formulado pelos ora agravados, integrantes do Grupo Tomé, assim dispôs 

quanto às petições da recuperanda Bela Roma SPE Ltda., de fls. 4.505/4.507 
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originais, e da administradora judicial Laspro Consultores Ltda., de fls. 

4.590/4.594 originais (reproduzida às pp. 161/165):

“Vistos.
Fls. 4.505/4.507: Na recuperação judicial, o devedor mantém a 
administração da sua empresa. Há limitações. Uma delas está 
prevista no art. 66 da Lei 11.101/2005, que estabelece: "Após a 
distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não 
poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo 
permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, 
depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente 
relacionados no plano de recuperação judicial."
A alienação de unidades imobiliárias pela recuperanda Bela 
Roma SPE Ltda., no entanto, não se insere nessa regra.
Esses bens não fazem parte do seu ativo permanente. Vinculam-
se com o cumprimento do respectivo objeto social. Logo, 
predita atividade prescinde de autorização ou chancela judicial.
Fls. 4525/4527:
Sobre a publicação do edital, informe a serventia o ocorrido.
Cumpra-se. Intimem-se.”

Tal decisão foi mantida pela r. decisão de fls. 4.790/4.791 

originais, proferida em apreciação de embargos de declaração opostos pelo ora 

agravante (cópia às pp. 178/179).

Insurge-se o banco credor, requerendo, em suma, que a 

recuperanda Bela Roma preste contas de todo e qualquer valor recebido pela 

venda das unidades imobiliárias, para que se possa garantir a proteção dos 

interesses dos credores. 

Recurso distribuído por prevenção gerada pelo AI n.º 

2164524-87.2017.8.26.0000 (ainda não julgado).

Agravo de instrumento processado, com a concessão de 

efeito ativo (pp. 191/192).

Manifestações das agravadas e da agravante de oposição 

ao julgamento virtual do recurso (pp. 194 e 196).

Contraminuta apresentada pelas recuperandas às pp. 

198/203.

Contraminuta não apresentada pela administradora judicial 

(Certidão de p. 205).
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Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às pp. 207/210, 

opinando pelo provimento do recurso, nos termos do efeito ativo concedido às pp. 

191/192.

É o relatório.

I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, 

embora se encontre a r. decisão agravada em conformidade ao art. 66 da Lei 

Federal n.º 11.101/2005, quanto à desnecessidade de autorização judicial para a 

alienação de  unidades imobiliárias pela recuperanda Bela Roma SPE Ltda. 

(imóveis não constam da relação de ativos imobilizados da recuperanda e nem do 

patrimônio de afetação), não é o caso de eximir a recuperanda da obrigação de 

comunicar as vendas e prestar as respectivas contas. 

II) Com efeito, não se está falando de necessidade de 

autorização prévia e nem das demais restrições impostas pela Lei Federal n.º 

11.101/2005 à alienação dos bens que compõem o ativo permanente, sob pena de 

ineficácia dos negócios celebrados; mas sim, de prestação de contas posterior a 

cada venda de imóvel realizada (com informações sobre o imóvel vendido, o valor 

da negociação, a destinação da venda etc.), tal como requerido pela administradora 

judicial às fls. 4.590/4.594 originais (pp. 161/165 destes autos).

Ora, a gestão dos recursos que não pertencem ao ativo 

imobilizado também tem o potencial de afetar os interesses dos credores e a 

medida pretendida facilita, ademais, a fiscalização pelo auxiliar do Juízo e pelos 

demais partícipes do feito, com atenção aos princípios de publicidade e 

transparência que devem reger a recuperação judicial e em consonância aos 

objetivos do instituto, previstos pelo art. 47 da Lei Federal n.º 11.101/2005.  

III) Nesses termos, dá-se provimento ao agravo de 
instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
                Relator
      (assinatura eletrônica)
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