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Registro: 2011.0000289076

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0074027-
71.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IDESVALDO 
ALVES PORTO e SANDRA REGINA BUSKO PORTO sendo agravado HS 
SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM, em Câmara Reservada à Falência e Recuperação 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 Exmos. Desembargadores ELLIOT 
AKEL (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 22 de novembro de 2011.

Romeu Ricupero
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 0074027-71.2011.8.26.0000

Agravantes: IDESVALDO ALVES PORTO; SANDRA REGINA 

BUSKO PORTO

Agravada: HS SERVIÇOS LTDA. 

Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA 

DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

VOTO N.º 17.536

EMENTA  Falência. Determinação judicial para que a falida 
apresente o veículo identificado ao Administrador Judicial, sob 
pena de desobediência. Alegação dos agravantes que nunca 
estiveram na posse do veículo, que teria sido adquirido para uso 
particular pelo sócio oculto. Descabimento. O veículo continua 
sendo usado e compete ao Administrador Judicial arrecadar os 
bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, 
nos termos dos arts. 108 e 110 da Lei 11.101/05 (cf. art. 22, III, 
"f", da LFR), sob pena de cometer o crime definido no art. 173 
da mesma lei.  Agravo de instrumento não provido.

RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

por Idesvaldo Alves Porto e Sandra Regina Busko Porto contra a R. decisão 

interlocutória de fl. 27, que, nos autos da falência de HS Serviços Ltda., 

determinou à falida que apresentasse o veículo ali identificado ao 
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Administrador Judicial, sob pena de desobediência, acrescentando que 

deveriam ser intimados pessoalmente os representantes legais. 

Os agravantes, em apertada síntese, alegam 

que, embora sejam os representantes legais da falida, nunca estiveram na 

posse do veículo, o qual teria sido adquirido para uso particular pelo sócio 

oculto, João Carlos Mölter Ferreira. 

Preparado (fls. 15/17) e instruído o recurso 

(fls. 18/77), indeferi o pretendido efeito suspensivo (fls. 79/80), o ilustre 

Administrador Judicial na falência de Porto & Ferreira Comércio e Serviços 

Ltda. e Prest-Service Recuperação de Ativos Ltda. ofereceu a contraminuta 

de fls. 85/89 e a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Juang 

Yuh Yu, opinou pelo não provimento (fls. 91/94).

FUNDAMENTOS.

 

Indeferi o pretendido efeito suspensivo, 

porquanto há informação nos autos, prestada pelo ilustre Administrador 

Judicial, de que "a falida é proprietária do veículo marca Ford/modelo F-

250, placa CVM 5442, Renavan 741375028, NÃO arrecadado, pois 
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ocultado pelos sócios Idesvaldo Alves Porto e João Carlos Mölter Ferreira, 

que atribuem um ao outro a responsabilidade sobre o referido bem" (cf. fl. 

38). 

Como resulta dos autos e de infrações 

praticadas, o veículo continua sendo usado (cf. fls. 48/54) e compete ao 

Administrador Judicial arrecadar os bens e documentos do devedor e 

elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 da Lei 

11.101/05 (cf. art. 22, III, "f", da LFR), sob pena de cometer o crime 

definido no art. 173 da mesma lei. 

Anote-se, por fim, que o Administrador 

Judicial, ao requerer ao Juízo que a falida apresentasse o bem até agora 

desviado, não se limitou a indicar o agravante varão, sócio ostensivo da 

empresa em bancarrota, e sim, adequada e cautelosamente, nomeou 

também o sócio oculto. 

Outrossim, os agravantes, embora insistam 

que o veículo foi adquirido para uso particular do sócio oculto e estaria 

sendo por ele utilizado, não fizeram qualquer prova do alegado. 

Anote-se que o parecer da douta Promotora 



5

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 0074027-71.2011.8.26.0000
Voto nº:17.536

de Justiça Designada em Segunda Instância, JUANG YUH YU (fls. 91/94), 

aponta na mesma direção.

 

Destarte, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso.

ROMEU RICUPERO
Relator
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