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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2245914-79.2017.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante FNA 
TRANSPORTES LTDA, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27ª Câmara de Direito Privado 
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 ANA CATARINA 
STRAUCH (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E MOURÃO NETO.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Ana Catarina Strauch
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2245914-79.2017.8.26.0000 -Voto nº 9618 2

Agravo de Instrumento nº 2245914-79.2017.8.26.0000

Agravante: FNA Transportes Ltda.

Agravado: Banco Volkswagen S.A.

Comarca: Piracicaba  1° Vara Cível

VOTO 9618

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO  Devedora em recuperação judicial  Prestadora de 

serviços de transporte de carga  Veículos apreendidos durante o 

prazo de suspensão das ações  Devolução que deve ser efetivada. 

Inteligência do art. 49, § 3°, da Lei 11.101/2005  Findo o prazo 

da suspensão, a declaração de essencialidade dos bens cabe ao d. 

Juízo das Recuperações  Manutenção da posse da devedora, até a 

provocação daquele Órgão monocrático  Decisão Reformada  

AGRAVO PROVIDO, com observação

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 

suspensivo, interposto por “FNA TRANSPORTES LTDA.” nos autos da AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO que lhe move o “BANCO VOLKSWAGEN S/A”, contra a r. 

decisão interlocutória (fl. 360/361 dos autos principais) que indeferiu o pedido de 

suspensão da ação principal e determinou o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão já expedido.

Insurge-se, pois, a requerida, argumentando que se encontra 

atualmente em recuperação judicial, além do que fora determinado no bojo daquele 

procedimento a suspensão dos procedimentos em seu desfavor, pelo prazo de 180 dias 

(expirado em 13/04/2018). Neste contexto, aduzindo que os veículos já apreendidos são 

necessários para a consecução de seu objeto social, pleiteia sua devolução, bem como a 

suspensão da busca pelo restante dos automóveis objetos da contenda.
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O recurso foi processado com a outorga de efeito suspensivo 

(fls. 855/856).

Contraminuta às fls. 858/863.

Parecer do Ministério Público às fls. 870/874.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

O recurso comporta provimento.

Isto porque, em se tratando de devedora sob regime de 

recuperação judicial, o ordenamento lhe garante certas prerrogativas processuais e 

econômicas para evitar a decretação de sua quebra, à luz do princípio jurídico da 

conservação da empresa.

É o que se dessume, portanto, do teor do artigo 49, 3°, da Lei 

n° 11.101/20051, que determina, em casos como o presente (alienação fiduciária de bens 

móveis), a manutenção em favor da devedora dos bens ditos essenciais à sua atividade 

empresária, a despeito dos respectivos créditos, ordinariamente, não se submeterem ao 

Plano de Recuperação. 

Ora, estabelecida a premissa de que no prazo estabelecido 

pela lei e pela decisão que defere o processamento do plano (180 dias), os veículos em 

1 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

        § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador 
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 
reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de 
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, 
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
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posse da ré/agravante não deveriam ter sido apreendidos, eis que afeitos à atividade de 

transporte de cargas, é caso de se deferir o pedido para a sua imediata devolução.

Não obstante, tendo em conta que o referido prazo, segundo 

se noticiou nos autos, expirou-se em 13/04/2018, bem como em não havendo notícias de 

sua prorrogação, não convém ao Juízo monocrático subjacente, tampouco a esta C. 

Câmara, declarar a essencialidade dos automóveis para a respectiva atividade econômica da 

ré/agravante, dicção esta que pertine apenas e tão somente ao d. Juízo da Recuperação 

Judicial.

Sobre o tema, vide o seguinte julgado deste Órgão Colegiado:

“Processual. Ação de busca e apreensão. Decisão que deu 
fim à suspensão da liminar anteriormente deferida e 
determinou a expedição de mandado de busca e 
apreensão dos bens descritos na inicial. Pretensão à 
reforma. Compete absolutamente ao juízo da recuperação 
judicial definir se o bem é essencial ou não à atividade da 
empresa em recuperação judicial (artigo 49, § 3º, da Lei n. 
11.101/2005). Suspensão do processo da ação de busca e 
apreensão cabível, até que, provocado por qualquer das 
partes, o juízo absolutamente competente se pronuncie. 
RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento n° 
2032445-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, 27° 
Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2018).

Consequentemente, para se restabelecer a ordem e a 

coerência no presente caso concreto, a hipótese demanda a imediata devolução dos 

veículos apreendidos pela Instituição Financeira à agravante “FNA Transportes”, bem 

como a abstenção a credora de empreender atos constritivos em desfavor da devedora, até 

que o d. Juízo das Recuperações delibere acerca da essencialidade dos bens em questão.

Por tais motivos, a r. decisão merece reforma, nos termos do 

quanto lançado.

Isto posto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, para que o 
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“Banco Volkswagen S.A.” devolva à agravante os veículos já apreendidos, no prazo de 10 

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite máximo de R$ 10.000,00, bem 

como se abstenha de efetivar atos executivos em face do restante dos automóveis, até 

deliberação ulterior do d. Juízo das Recuperações acerca da essencialidade de tais móveis.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora

(assinatura digital)
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