
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.486 - SP (2017/0121971-8)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL 
AGRAVADO  : ROYAL QUIMICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR  - SP172947 
SUSCITANTE : ROYAL QUIMICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 15A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO PARANÁ 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE GUARULHOS - 

SP 
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. 
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA INTERNA. SEGUNDA 
SEÇÃO. ATO DE CONSTRIÇÃO EFETIVADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO 
TRIBUTÁRIO.
1. O prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, 
§ 7º, da Lei 11.101/2005, deverá se dar perante o juízo federal competente, ao qual 
caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, exceto 
a apreensão e alienação de bens.
2. A superveniência da Lei 13.043/2014 não alterou esse entendimento.
3. A Corte Especial definiu a competência interna da Segunda Seção para dirimir as 
controvérsias em que contrapostas execuções fiscais em que realizados atos de 
constrição e processos de recuperação judicial, como é o caso dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

  A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio 
Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro, Lázaro Guimarães (Desembargador 
convocado do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi e Luis Felipe Salomão votaram com 
a Sra. Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas 
Cueva e Marco Aurélio Bellizze. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
 
Brasília (DF), 11 de outubro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
Relatora
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.486 - SP (2017/0121971-8)
  

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de agravo interno 

interposto pela União (Fazenda Nacional) em face da decisão de fls. 145/148, que 

conheceu do conflito e declarou competente para todos os atos de desposição 

sobre o patrimônio da empresa Royal Química Ltda. - em recuperação judicial, o 

Juízo da 8ª Vara Cível de Guarulhos, SP, mesmo quando determinados em 

execução fiscal.

Requer a agravante, preliminarmente, o sobrestamento do feito em 

virtude da pendência do julgamento perante a Corte Especial da Questão de Ordem 

no CC 133.864/SP, assim como do incidente de uniformização de jurisprudência 

instaurado no CC 144.493/SP, junto à Segunda Seção, com o objetivo de definir a 

competência interna e pacificar a aplicação do direito federal quanto à matéria, 

registrando a divergência da Segunda Turma com o mérito dos feitos decididos 

pelos Colegiados de direito privado desta Corte.

Adiciona que após a edição da Lei 13.043/2014, que instituiu o 

parcelamento dos débitos tributários no âmbito da recuperação judicial, nos termos 

dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional, é 

incabível submeter ao Juízo da recuperação os atos de constrição praticados nas 

execuções fiscais, e como no caso dos autos a recuperação foi deferida 

posteriormente a esse diploma legal, deve a execução fiscal tramitar até seus 

ulteriores efeitos perante a Justiça Federal, conforme ressalva constante do próprio 

CC 136.130/SP, em que estabelecida essa excepcionalidade.

Por intermédio da petição 352.067/2017, foi apresentado outro recurso 

com idêntico teor (fls. 170/182).

Royal Química Ltda. - em recuperação judicial, formula impugnação às 

fls. 187/204, no sentido de que ocorreu a perda de objeto do conflito ante a 

liberação do numerário penhorado para o pagamento da folha de empregados. 

Acrescenta que a falta de lei específica que discipline o parcelamento do débito 

tributário para as condições próprias da recuperação judicial não pode ser 

substituída pela inclusão do § 4º no art. 155-A do CTN, que prevê a aplicação das 
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normas vigentes enquanto não editada outra, ferindo a isonomia tributária ao igualar 

situações diversas, como ocorre com a Lei 13.043/2014, que classifica como 

inconstitucional por impor renúncia à discussão de qualquer crédito pretendido pela 

agravante.

No mérito, defende a manutenção do decisório agravado.

É o relatório.
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.486 - SP (2017/0121971-8)
  

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Trata-se de conflito 

positivo instaurado por Royal Química Ltda. - em recuperação judicial, com pedido 

de liminar, em face do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Guarulhos, Estado de 

São Paulo, e do Juízo Federal da 15ª Vara da Seção Judiciária do Estado do 

Paraná.

A decisão de mérito definiu a competência do Juízo da recuperação 

judicial, da 8ª Vara Cível de Guarulhos.

Inconformada, a União (Fazenda Nacional) levanta obstáculos ao 

entendimento sufragado, visando a reverter o conteúdo do decisório agravado.

De início, cabível a exclusão do recurso formulado por intermédio da 

Petição 352.067/2017 (fls. 170/182) ante a evidente duplicidade da interposição, 

ocorrida apenas um segundo depois do presente agravo interno.

Quanto ao mais, a liminar foi confirmada por meio de decisão cujo teor 

reproduzo integralmente (fls. 145/148):

Trata-se de conflito positivo por iniciativa de Royal Química Ltda - 

em recuperação judicial, em face do Juízo de Direito da 8ª Vara 

Cível de Guarulhos, Estado de São Paulo, e do Juízo Federal da 15ª 

Vara da Seção Judiciária do Estado do Paraná.

Alega, em síntese, que em 20.7.2015 teve pedido de processamento 

de recuperação judicial deferido pelo Juízo Cível, que 

posteriormente, em 27.3.2016, homologou o plano de recuperação 

judicial (autos 1017546-39.2015.8.26.0224), contudo, o Juízo 

Federal paranaense determinou o bloqueio em suas contas 

correntes da importância de R$ 408.717,61 (quatrocentos e oito 

mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e um centavos), ato 

executório decorrente da tramitação da execução fiscal 

5006539-98.2017.4.04.7000), valores que são essenciais para o 

soerguimento da empresa, e que estavam comprometidos com a 

quitação da folha de pagamento dos empregados, a ser paga na 

data de 31.5.2017.

Sustenta que apesar de o executivo fiscal não ficar paralisado em 
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virtude da recuperação judicial, não cabe ao Juízo Federal 

determinar a constrição de bens, competência exclusiva do Juízo da 

Recuperação, sob pena de comprometimento do esforço para 

viabilizar a atividade comercial, proteger emprego e o crédito dos 

fornecedores e credores.

Requer em caráter de urgência a designação do Juízo cível estadual 

para conduzir os atos constritivos e a imediata liberação dos valores 

apreendidos.

Registro que o feito foi protocolado às 19:05h de sexta-feira, 

26.5.2017, ficando retido junto à Presidência por falta de 

demonstração do recolhimento de custas, que mesmo pagas 

simultaneamente, não tiveram o comprovante anexado aos autos até 

2.6 subsequente, quando os autos vieram-me conclusos (fls. 

109/112).

Liminar deferida em parte às fls. 117/120, informações dos Juízos 

suscitados às fls. 129/130 e 131/132. Parecer do Ministério Público 

Federal às fls. 138/143, opinando pelo conhecimento do conflito, 

declarando-se competente o Juízo da Recuperação Judicial.

Eis os fundamentos pelos quais deferi a liminar (fls. 118/120):

A jurisprudência da Segunda Seção abona a tese defendida 

pela suscitante, no sentido de que não cabe ao juiz da ação 

executiva ordenar medidas constritivas do patrimônio de 

empresa sujeita à recuperação judicial, a despeito da 

literalidade da regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, 

segundo a qual a tramitação da execução fiscal não é 

suspensa durante o procedimento de recuperação. Nesse 

sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO. EXECUÇÃO 

FISCAL. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS NO JUÍZO DA 

AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

- As execuções fiscais ajuizadas em face da empresa 

recuperanda não se suspenderão em virtude do 

deferimento do processamento da recuperação judicial.

- Todavia, embora a execução fiscal, em si, não se 

suspenda, devem ser obstados os atos judiciais que 

reduzam o patrimônio da empresa em recuperação 

judicial, enquanto mantida essa condição. Na hipótese, a 

aplicação literal do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05 
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conduziria à inibição do cumprimento do plano de 

recuperação previamente aprovado e homologado.

- Agravo não provido.

(AgRg no CC 119.970/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe de 20.11.2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. 

EXECUÇÃO FISCAL NO ÂMBITO TRABALHISTA. 

ANTERIOR DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 

Nº 11.101/05. INADMISSÍVEL A PRÁTICA DE ATOS 

QUE INVIABILIZEM OU COMPROMETAM A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE 

PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA 

EMPRESAS SUJEITAS AO REGIME DE 

RECUPERAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no CC 117.037/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, DJe de 1.10.2012)

Desse modo, os atos de alienação ou de constrição que 

comprometam o cumprimento do plano de reorganização da 

empresa somente serão efetivados após a anuência do Juízo 

da recuperação judicial. 

Por outro lado, não se sujeitam os créditos tributários à 

deliberação da assembleia de credores, à qual submetido o 

plano homologado pelo juiz estadual.

O prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, 

na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, deverá se dar, 

portanto, perante o juízo da ação executiva competente, ao 

qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de 

citação e penhora, exceto a apreensão e alienação de bens.

Ademais, cumpre resguardar a existência, ao cabo da 

recuperação, de bens hábeis à garantia dos créditos 

tributários, observado o privilégio legal respectivo. 

No presente caso está comprovado ter sido deferido o pedido 

de Recuperação Judicial da suscitante e homologado o 

respectivo plano (fls. 77/78), bem como demonstrada a 

ordem de penhora de valores a ela pertencentes (fls. 

Documento: 1646458 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 17/10/2017 Página  6 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

94/96).

A liberação dos valores, contudo, insere-se na seara sob 

exame do Juízo que conduz a recuperação judicial, no âmbito 

das medidas urgentes que eventualmente podem evitar a 

inviabilização do plano de recuperação.

Em face do exposto, defiro em parte a liminar, determinando o 

sobrestamento de atos constritivos contra a empresa 

suscitante, oriundos da execução fiscal indicada nos autos, em 

trâmite perante o Juízo Federal da 15ª Vara da Seção 

Judiciária do Estado do Paraná, designando, conforme 

disposto no art. 955 do Código de Processo Civil, o Juízo de 

Direito da 8ª Vara Cível de Guarulhos, SP, para resolver, em 

caráter provisório, as medidas urgentes.

Os valores ou bens já bloqueados/penhorados deverão ser 

colocados à disposição do Juízo da recuperação que 

decidirá sobre a liberação deles, inclusive a eventual 

liberação para quitação da folha de pagamento.

O Juízo da 15ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Estado 

do Paraná, informou que, de fato, determinou o bloqueio de 

valores, que foi positivo na importância mencionada, estando a 

execução suspensa somente em razão da liminar aqui deferida.

O Juízo da 8ª Vara Cível de Guarulhos, SP, comunica que 

determinou o imediato desbloqueio dos valores retidos.

Não constam das informações prestadas qualquer motivo ou 

excepcionalidade que desvie o caso presente do entendimento 

manifestado acima.

Em face do exposto, confirmo a liminar deferida e, com fundamento 

no artigo 957, do Código de Processo Civil de 2015, conheço do 

conflito, para declarar competente para qualquer ato de constrição 

ou alienação de bens ou valores da suscitante o Juízo da 8ª Vara 

Cível de Guarulhos, SP, que conduz a recuperação judicial. (sem 

destaques no original)

Relativamente à Questão de Ordem no CC 133.864/SP, não prospera 

o requerimento para sobrestar a tramitação do processo, diante de que o objeto 

daquele incidente está limitado a processos em que não tenha havido a constrição 

de patrimônio da empresa em recuperação, hipótese diversa dos autos, conforme 

trechos negritados na transcrição acima.
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Cabe referir que a Corte Especial definiu a competência interna da 

Segunda Seção para o julgamento dos conflitos de competência instaurados em 

execuções fiscais quando contrapostos atos praticados em recuperação judicial (QO 

no CC 120.432/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgada em 19.9.2012), de 

modo que, enquanto não sobrevier decisão que modifique tal entendimento, vigora 

aquela determinação.

No tocante à edição da Lei 13.043/2014 - que acrescentou o art. 10-A 

à Lei 10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de débitos de empresas em 

recuperação judicial - esta Corte já entendeu que não fica descaracterizado o 

conflito de competência. Nesse sentido é o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRÁTICA DE 

ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA 

RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

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. (sem negrito no 

original)

(Segunda Seção, AgRg no CC 136.844/RS, Rel. Ministro ANTONIO 
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CARLOS FERREIRA, DJe de 31.8.2015)

Mesmo quando conferida essa interpretação a processos em que 

discutida recuperação judicial é posterior à referida norma legal, como é o caso dos 

autos, em que datada de 20.7.2015, a Segunda Seção manteve o entendimento que 

impera desde o julgamento do AgRg no CC 136.130/SP (Segunda Seção, Rel. para 

acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22.6.2015), quando se decidiu que 

a superveniência da Lei 13.043/2014 não causou o efeito pretendido pela 

agravante. Como exemplo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDAS 

ATIVAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR AFASTADA - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS 

QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES 

DO STJ.

1. Nos termos do que restou decidido pela Corte Especial, a 

Segunda Seção é competente para o julgamento do conflito uma vez 

que não se discute nos autos a competência para processar e julgar 

cobrança de crédito fiscal, mas sim para decidir sobre o patrimônio 

de sociedade em recuperação judicial. Precedentes.

2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução 

fiscal, mas os atos de constrição ou de alienação devem ser 

submetidos ao juízo universal.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 

7.ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o qual poderá, a seu 

prudente critério, manter ou cancelar a penhora promovida pelo juízo 

fiscal sobre bens das empresas suscitantes.

(CC 149.811/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, unânime, DJe de 

16.5.2017)

Por fim, em nenhum momento foi atribuída ao Juízo da recuperação 

judicial a competência para conduzir a execução fiscal, apenas a incumbência de 

apreciar atos de constrição e anulação de bens submetidos à recuperação judicial.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, prejudicadas 

as demais questões.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
AgInt  no

Número Registro: 2017/0121971-8 PROCESSO ELETRÔNICO CC     152.486 / SP

Números Origem:  10175463920158260224  50065399820174047000

PAUTA: 11/10/2017 JULGADO: 11/10/2017

Relatora
Exma. Sra. Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA MARIA GUERRERO GUIMARÃES

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : ROYAL QUIMICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR  - SP172947 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE GUARULHOS - SP 
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 15A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO 

PARANÁ 
INTERES.  : FAZENDA NACIONAL 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL 
AGRAVADO  : ROYAL QUIMICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR  - SP172947 
SUSCITANTE : ROYAL QUIMICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 15A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO 

PARANÁ 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE GUARULHOS - SP 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro, Lázaro 
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi e Luis Felipe Salomão 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio 
Bellizze. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
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