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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2229261-02.2017.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante 
LATICÍNIOS FIGUEIREDO LTDA. - EPP, é agravado ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público 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 
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ (Presidente sem voto), TERESA RAMOS 
MARQUES E PAULO GALIZIA.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

MARCELO SEMER
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2229261-02.2017.8.26.0000
Agravante: Laticínios Figueiredo Ltda. - Epp 
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto nº 9522

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Empresa 
executada que alega que devem ser desbloqueados valores de sua 
conta corrente, em razão do deferimento de sua recuperação 
judicial, aduzindo necessidade de que os atos de constrição ou 
alienação de patrimônio da empresa devam ser submetidos ao juízo 
universal da recuperação judicial. Não aplicação desse 
entendimento neste caso, uma vez que a recuperação judicial foi 
deferida no mesmo dia em que efetivado o bloqueio de valor na 
conta corrente da executada. MM. Juízo da execução fiscal que 
deferiu o pedido de bloqueio via Bacenjud em momento anterior 
ao do deferimento da recuperação judicial. Decisão mantida. 
Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto 

contra a r. decisão de fls. 50/52, que indeferiu o pedido de desbloqueio 

de valores, em razão do deferimento do processamento da recuperação 

judicial da executada.

Em razões recursais, a executada sustenta que: (i) 

foi surpreendida em 21/08/17 com o bloqueio de R$ 2.872,32 em sua 

conta bancária, a despeito de, nessa mesma data, ter sido deferido o 

processamento de sua recuperação judicial (processo n° 

1006121-31.2017.8.26.0099); (ii) por força disso, são vedados 

quaisquer atos que gerem redução patrimonial da empresa em 

recuperação (iii) apresentou jurisprudência favorável; (iv) a quantia é 

imprescindível à continuidade da empresa; (v) privilégio dos créditos 

trabalhistas sobre os fiscais. Requer a antecipação da tutela recursal.
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Recurso tempestivo e preparado.

Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a 

possibilidade de imediato julgamento do feito.

É O RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual 

a empresa executada pretende seja reformada a r. decisão que indeferiu 

o pedido de desbloqueio de valores, em razão do deferimento do 

processamento da recuperação judicial da executada.

O recurso não comporta provimento. 

Embora esta Relatoria entenda que os atos de 

constrição devam ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, nos 

termos do que entende o próprio Superior Tribunal de Justiça (“o 

deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, 

mas os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à 

recuperação submetem-se ao juízo universal” (AgRg no CC n° 

120.432/SP. Segunda Seção. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. J. 

14/12/2016), na presente hipótese esse entendimento não se aplica.

Isso porque o MM. Juízo da execução fiscal deferiu 

o bloqueio de valores depositados em conta corrente da empresa em 

momento anterior ao do deferimento da recuperação judicial (processo 
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n° 1006121-31.2017.8.26.0099). 

Em consulta realizada no sítio eletrônico do TJSP, 

verifica-se que a recuperação judicial foi deferida em 21/08/2017, tendo 

sido a decisão publicada no DJE em 30/08/2017.

E o valor de R$ 2.872,32 foi bloqueado pelo sistema 

Bacenjud em 21/08/2017, o que leva a crer, logicamente, que o MM. 

Juízo deferiu o pedido de bloqueio em conta corrente em momento 

anterior ao do deferimento da recuperação judicial.

Por tais motivos, não há nenhum óbice legal ao 

bloqueio efetuado, dado que, no momento em que foi deferido pelo 

magistrado nos autos da ação de execução fiscal, a recuperação judicial 

ainda não havia tido seu processamento deferido, não se aplicando, 

portanto, o entendimento do STJ nesse caso específico, diante da 

anterioridade da análise do pedido de bloqueio, não havendo que se 

falar em retroatividade.

Deve ser mantida, assim, a decisão agravada.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso.

MARCELO SEMER
Relator
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