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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008237-87.2012.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante 
CERÂMICA CHIARELLI S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-
GUAÇÚ.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos 
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO 
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017. 

Geraldo Xavier
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação 0008237-87.2012.8.26.0362

Apelante: Cerâmica Chiarelli Sociedade Anônima

Apelado: Município de Mogi Guaçu

Comarca: Mogi Guaçu 

Voto 38.994

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto 
territorial urbano. Exercícios de 2006 a 2008. Taxas 
de serviços urbanos. Exercício de 2006. Nulidade 
dos títulos executivos. Não caracterização. 
Presunção de liquidez e certeza não ilidida. 
Observância dos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei 
6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário 
Nacional.

Imposto territorial urbano. Exercícios de 2006 a 
2008. Taxas de serviços urbanos. Exercício de 2006. 
Alegação de ilegitimidade passiva. 
Inadmissibilidade. Arrematação do imóvel em 
hasta pública em fevereiro de 2014. Inexistência de 
responsabilidade da adquirente do bem. 
Inteligência do artigo 60, parágrafo único, da Lei 
11.101/05.

Imposto territorial urbano. Exercícios de 2006 a 
2008. Taxas de serviços urbanos. Exercício de 2006. 
Executada em processo de recuperação judicial. 
Alegação de suspensão do curso do feito. 
Inadmissibilidade. Inteligência do estatuído no 
artigo 187 do Código Tributário Nacional. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Determinação de atos de constrição e de alienação 
de bens pelo juízo da execução. Inadmissibilidade. 
Atos que devem ser praticados pelo juízo universal 
da recuperação judicial. Recurso a que se dá 
parcial provimento.
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Cuida-se de embargos a execução fiscal, esta 

promovida pelo município de Mogi Guaçu em face de Cerâmica Chiarelli Sociedade 

Anônima (em recuperação judicial) com vistas a cobrança de imposto predial e 

territorial urbano dos exercícios de 2006 a 2008, bem como de taxas de serviços 

urbanos do exercício de 2006.

Argui-se nulos os títulos executivos, visto como 

não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; reputa-se descabida 

a determinação de penhora sobre bens de propriedade da executada, que tal 

inviabilizaria o cumprimento do plano de recuperação judicial; sustenta-se 

confiscatória a multa punitiva e pleiteia-se extinção da execução.

Rejeitados os embargos, apela tempestivamente 

a embargante: insiste nos argumentos antes expostos; argui ilegitimidade passiva e 

pleiteia inversão do resultado do julgamento.

Recebido e processado o recurso, nas 

contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.

Eis, sucinto, o relatório.

O apelo comporta parcial provimento.

Com efeito.

As certidões de dívida ativa não são nulas. Elas 

atendem ao disposto no artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80. Ademais, a embargante 

demonstrou inequívoca ciência da exação. 

Não há cogitar, portanto, de falta de elementos 

para exercício de ampla defesa. A presunção de liquidez e de certeza de que gozam 

as certidões de dívida ativa não foram, em momento algum, ilididas. Legítimas se 

afiguram, portanto, as exações. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, 

prestam-se os seguintes esclarecimentos.

Da prova documental extrai-se que o imóvel foi 

arrematado em 14 de fevereiro de 2014 (folhas 169/170). 

Reza o artigo 60, § único, da Lei 11.101/05:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial 
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aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do 

devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

 “Parágrafo único. O objeto da alienação estará 

livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do 

devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 

desta Lei.”

Da leitura do dispositivo acima transcrito extrai-

se que o arrematante não é responsável pelo pagamento de débitos fiscais anteriores 

à arrematação.

No que toca à alegação de que se deve suspender 

o trâmite da execução fiscal, está-se que tal não merece guarida, porquanto a 

cobrança judicial da dívida ativa não é sujeita a concurso de credores nem a 

habilitação em liquidação, consoante o prescrito no artigo 29, “caput”, da Lei 

6.830/80, bem como no artigo 187 do Código Tributário Nacional.

Oportuno o escólio de Zelmo Denari “in” 

“Comentários ao Código Tributário Nacional, volume 2”, Saraiva, 4ª edição, página 

534:

“A Fazenda Pública, portanto, pode promover 

autonomamente a execução fiscal contra a massa falida, a empresa em estágio de 

recuperação judicial, concordatária, liquidatária ou sucessores do 'de cujus', sem se 

sujeitar ao 'iter' procedimental da habilitação nos respectivos processos judiciais.”

A despeito do acima expendido, imperioso 

reconhecer inadmissível a determinação pelo juízo da execução de atos de constrição 

e de alienação de bens da executada, tendo em vista que, durante o período do plano 

estabelecido, é o juízo da recuperação judicial o competente para tanto.

A jurisprudência sufraga o entendimento antes 

expostos. Vejam-se as ementas dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal 

de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRÁTICA DE ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA 

RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
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UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF E DE 

DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF. DECISÃO MANTIDA. 

1. Inexiste ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e desrespeito à 

Súmula Vinculante n. 10/STF na decisão que reconhece a competência do Juízo da 

recuperação judicial para o prosseguimento de execução fiscal movida contra a 

empresa recuperanda. Esta Corte Superior entende que não há declaração de 

inconstitucionalidade nesse caso, e sim interpretação sistemática dos dispositivos 

legais sobre a matéria. Precedentes. 2. Apesar de a execução não se suspender em 

face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei n. 

11.105/2005, art. 187 do CTN e art. 29 da Lei n. 6.830/1980), submetem-se ao crivo 

do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das 

sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da 

preservação da empresa. 3. No caso concreto, a edição da Lei n. 13.043/2014  que 

acrescentou o art. 10-A à Lei n. 10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de 

débitos de empresas em recuperação judicial  não descaracteriza o conflito de 

competência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (agravo regimental 

no conflito de competência 136.844/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira);

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO AO PLANO DE 

SOERGUIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CARACTERIZADO. 

PRECEDENTE (AGRG NO CC 136.130/SP). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na 

hipótese, está caracterizado o conflito de competência, pois dois juízos se 

apresentam como competentes para determinar o destino de um mesmo patrimônio: 

o juízo da execução fiscal, excutindo bens da suscitante no interesse da Fazenda 

exequente; e o juízo da recuperação, processando a recuperação judicial, com a 

preservação dos bens afetados ao plano de recuperação. 2. A jurisprudência da eg. 

Segunda Seção firmou-se no sentido de que as execuções fiscais não se suspendem 

com o deferimento da recuperação judicial, sendo obstados, porém, os atos de 

alienação, cuja competência é privativa do Juízo universal, de modo a não prejudicar 

o cumprimento do plano de reorganização da empresa. 3. O entendimento acima 

exposto foi reafirmado, mesmo após o advento da Lei 13.043/2014, que instituiu 
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modalidade especial de parcelamento dos créditos tributários devidos por sociedades 

empresárias em recuperação judicial. No julgamento do Agravo Regimental no 

Conflito de Competência n. 136.130/SP (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015, DJe de 22/6/2015), expressamente, por 

maioria, entendeu-se que 'a edição e a publicação da Lei n. 13.043/2014 não 

repercute na jurisprudência desta Corte a respeito da competência do Juízo da 

recuperação, sob pena de afrontar o princípio da preservação da empresa'. E, ainda, 

que 'cuidando-se de simples interpretação sistemática das normas legais aplicáveis 

ao presente caso, não há falar em violação do art. 97 da CF'. 4. Agravo regimental 

desprovido.” (agravo regimental no conflito de competência 138.942/RS, relator 

Ministro Raul Araújo);

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPATIBILIZAÇÃO DAS REGRAS E PRINCÍPIOS. 

CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EDIÇÃO DA LEI N. 13.043, DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS 

DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. 1. A execução fiscal não se suspende com o 

deferimento da recuperação judicial; todavia, fica definida a competência do Juízo 

universal para dar seguimento aos atos constritivos ou de alienação. 2. 'No que diz 

respeito à Lei n.º 13.043/2014, que acrescentou o art. 10-A à Lei n.º 10.522/2002, 

possibilitando o parcelamento de crédito de empresas em recuperação, a Segunda 

Seção decidiu que a edição da referida legislação não repercute na jurisprudência 

desta Corte Superior a respeito da competência do juízo da recuperação, sob pena de 

afrontar o princípio da preservação da empresa. Precedentes da Segunda Seção' 

(EDcl no AgRg no CC n. 137.520/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda 

Seção, DJe de 1º/3/2016). 3. Agravo interno desprovido.” (agravo interno no 

conflito de competência 140.021/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Por fim: quanto à multa punitiva, a ela não se 

aplica o princípio do não confisco, porquanto este diz tão-somente com tributos.

Em epítome: diante do quadro acima aduzido, 
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inexorável é acolher em parte a pretensão recursal.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao apelo: 

acolhem-se em parte os embargos à execução, reconhece-se nula a constrição de 

bem da devedora e determina-se que os atos de penhora e alienação de bens se 

façam no juízo universal da recuperação judicial da recorrente. Outrossim, como a 

embargante decaiu da maior parte do seu pedido, condena-se ela a pagar as despesas 

do feito, bem como verba honorária de 10% (dez por cento  mínimo indispensável 

a condigna remuneração do profissional - artigo 20, § 4º, do Código de Processo 

Civil de 1973) do valor da causa.

Geraldo Xavier

  Relator
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