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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 
2126863-45.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, é impetrado 
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES 
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL - SP.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a segurança. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FRANCISCO LOUREIRO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E MAIA DA 
CUNHA.

São Paulo, 30 de setembro de 2015.

Pereira Calças
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca : São Paulo – 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais 

Impetrante : PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes

Aut. Coatora : MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais

Interessado : Bachmann Ecotrans Ltda. (massa falida)

Voto Nº 28.020

Mandado de segurança. Autofalência. 

Exibição de documentos. Documentos 

exibidos na forma contratada. 

Impossibilidade de se impor à 

prestadora de serviços, terceira nos 

autos, obrigação de tradução 

juramentada dos documentos. Massa 

falida que deve arcar com tais custos. 

Ordem concedida. 

Vistos.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado 

por PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES contra 

ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS que, nos autos da autofalência da 
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sociedade Bachmann Ecotrans Ltda., determinou a exibição 

de cópias de relatórios originados dos serviços de 

auditoria prestados para J. H. Bachmann do Brasil Ltda. e 

para a Ecotrans Ltda., em língua portuguesa, o que 

demanda a necessidade de tradução pela impetrante. 

Alega que não é sua obrigação arcar 

com tais custos, uma vez que atua no feito como terceira, 

e às partes caberia proceder a tradução. 

Presentes os requisitos da relevância da 

fundamentação (a impetrante é terceira) e a possibilidade de 

ineficácia da medida (prazo exíguo para a apresentação de 

documentos), caso mantido o ato impugnado, com fundamento no 

artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança), concedi o efeito suspensivo até o julgamento do 

“writ”, às fls. 164/165.

A administradora judicial manifestou-se 

às fls. 170/172.

A autoridade coatora prestou informações 

à fl. 174.

A Procuradoria Geral de Justiça, em 

parecer da lavra da Douta Procuradora MARIA CRISTINA PERA 

JOÃO MOREIRA VIEGAS, manifestou-se pela denegação da ordem, 

às fls. 176/181. 



PODER JUDICIÁRIO              4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

MANDADO DE SEGURANÇA 

nº2126863-45.2015.8.26.0000

Relatados.

2. O cabimento do mandado de segurança 

contra ato judicial é excepcional e admitido apenas com o 

fim de cobrir falhas no sistema. 

No caso dos autos, a um terceiro, a 

saber, empresa de auditoria, foi requerida a apresentação de 

cópias de relatórios de auditoria realizados na falida. 

A referida empresa cumpriu a ordem. 

Todavia, tendo sido contratada para a apresentação de 

relatórios somente na língua inglesa, sobreveio a ordem para 

apresentação em prazo exíguo de tradução juramentada. 

Esta ordem não merece prosperar. A 

impetrante foi contratada pela massa falida tão-somente para 

apresentação de relatórios em inglês e forneceu tais 

documentos, o que não se discute. 

Entretanto, não é possível impor a ela 

ônus de arcar com as despesas para tradução juramentada, a 

fim de que se possa utilizar os relatórios nos autos da 

autofalência, em que não tem qualquer interesse. 

Aquele que deseja utilizar-se dos 

materiais fornecidos é que deve arcar com as custas para 
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tal. No caso concreto, a massa falida ou o administrador 

judicial deverão fazê-lo. 

Diante de tais circunstâncias, não se 

mostra revestida de legalidade a determinação judicial no 

sentido de se obrigar a impetrante a fornecer a tradução 

juramentada dos relatórios por ela produzidos, mercê do que 

a segurança será concedida para cassar a ordem judicial. 

3. Isto posto, pelo meu voto, concedo a 

segurança. 

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS

RELATOR
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