
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt na RECLAMAÇÃO Nº 33.811 - SP (2017/0074769-3)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : H.BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : GUILHERME DEL BIANCO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

SP257240 
AGRAVADO  : FAZENDA NACIONAL 
RECLAMADO : JUIZ FEDERAL DA 2A VARA DE FRANCA - SJ/SP 

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA 
CORTE. INOCORRÊNCIA.
1. Não caracteriza descumprimento de decisão desta Corte a recusa de 
desconstituição de penhora quando foi determinado na decisão tida por 
descumprida somente a não realização de atos de alienação do bem.
2. 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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RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de agravo interno em 

face de decisão por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação.

Afirma a agravante que a decisão agravada merece reforma, tendo em 

vista que, "diferentemente do quanto exarado na r. decisão agravada, faz-se 

evidente, in casu , o descumprimento/desrespeito à prévia decisão desse E. STJ, 

uma vez que o ato de constrição manutenido pelo juízo da execução fiscal é 

colidente e afronta a competência exclusiva do juízo da recuperação - devidamente 

reconhecida nos autos do CC 147.259-SP -, no que tange ao destino do patrimônio 

da agravante, especialmente quando o patrimônio envolvido pode afetar o seu plano 

de recuperação, tal como ocorre no caso em análise".

Aduz que, "mesmo tendo sido a penhora efetivada antes da decisão 

proferida por esta Corte, conforme consignado na r. decisão agravada, foi a decisão 

que houve por bem em manter a constrição do bem imóvel que acabou por 

desrespeitar o quanto decido no Conflito de Competência", e que a existência da 

constrição junto à matrícula do imóvel obsta, por completo, a possibilidade de 

alienação do bem, inviabilizando, assim, o efetivo cumprimento do plano de 

recuperação judicial.

Por fim, afirma que a "consequência da penhora é a imediata perda da 

posse direta e da livre disponibilidade dos bens atingidos pela medida constritiva".

É o relatório.
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VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Neguei seguimento 

à reclamação pelos seguintes fundamentos:

Trata-se de reclamação ajuizada por H. Bettarello Curtidora e 

Calçados Ltda - em Recuperação Judicial, com fundamento no artigo 

105, I "f", da Constituição Federal, e nos artigos 927, III e 988, II do 

Código de Processo Civil de 2015, em face de decisão proferida pelo 

Juiz Federal da 2ª Vara de Franca - SJ/SP, nos seguintes termos:

De fato, já decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos 

autos do Conflito de Competência nº 147.259-SP, conhecendo 

do Conflito, para declarar competente para qualquer ato de 

alienação de bens da suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara 

Cível de Franca/SP.

Na verdade, não há determinação para levantamento das 

constrições já realizados e sim óbice para atos de alienação de 

bens do executado. Enquanto isso não há que se falar em 

levantamento da constrição, mas em suspensão do processo 

em relação ao bem imóvel penhorado (matrícula nº. 59.036, do 

1º CRI local) que, em caso de resolução da recuperação 

judicial retoma seu curso normal. Assim, embora suspensos os 

atos de alienação, permanece o interesse da Fazenda Pública 

em manter ou obter a garantia, de modo a assegurar 

plenamente a execução fiscal, caso venha a ser necessário o 

seu prosseguimento. 

Ante o exposto, mantenho a penhora efetivada noa autos até a 

resolução da recuperação judicial e ou alienação do imóvel no 

juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Franca/SP, 

considerando que a manutenção da garantia formalizada neste 

feito não trará prejuízo ao devedor em relação à recuperação 

judicial.

Afirma que o Juiz Federal da 2ª Vara de Franca - SJ/SP, ao não 

deferir o pedido de levantamento de penhora feito pela reclamante, 

deixou de dar cumprimento ao que foi decidido no Conflito de 
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Competência nº 147.259-SP, "isso porque, o ato de constrição 

manutenido pelo juízo da execução fiscal é colidente e afronta a 

competência exclusiva do juízo da recuperação, no que tange ao 

destino do patrimônio da reclamante, especialmente quando o 

patrimônio envolvido pode afetar o seu plano de recuperação, tal 

com ocorre no caso em análise".

Aduz que, "embora a ação de execução fiscal não se suspenda, 

ficaram vedados, a partir da decisão exarada por esta Corte, atos 

judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação 

judicial, ou seja, a disponibilidade patrimonial da empresa 

recuperanda ficou subordinada ao juízo da recuperação judicial".

Assim postos os fatos, decido.

Determinei, nos autos do Conflito de Competência nº 147.259-SP, 

que o Juízo Federal da 2ª Vara de Franca - SJ/SP se abstivesse da 

prática de atos de alienação de bens ou valores da reclamante, 

empresa em recuperação judicial, determinado competir somente ao 

Juízo da recuperação qualquer decisão acerca da venda de bens da 

recuperanda.

Ressaltei, ao longo da decisão tida como descumprida, que "o 

prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma 

do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05, deverá se dar, portanto, 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. Ademais, cumpre resguardar a 

existência, ao cabo da recuperação, de bens hábeis à garantia dos 

créditos tributários, observado o privilégio legal respectivo". 

Desse modo, tendo sido a penhora efetivada antes da decisão 

proferida nos autos no CC 147259/SP, entendo não estar 

caracterizado descumprimento, já que a ordem foi no sentido de que 

não fossem realizados atos de alienação o que, de fato, não foi feito. 

A tão só manutenção da penhora, anteriormente realizada, não tem 

o condão de interferir na recuperação judicial da empresa, ainda 

mais estando o Juízo da recuperação ciente da sua existência e, 

ainda, tendo sido conferida a ele a competência para decidir acerca 

do destino do imóvel.

Desse modo, o inconformismo da reclamante com a conclusão a que 

chegou o acórdão reclamado não caracteriza descumprimento da 

decisão proferida no CC 147259/SP.

Os argumentos da agravante não lograram infirmar os fundamentos da 

decisão agravada, notadamente no sentido de que "tendo sido a penhora efetivada 
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antes da decisão proferida nos autos no CC 147259/SP, entendo não estar 

caracterizado descumprimento, já que a ordem foi no sentido de que não fossem 

realizados atos de alienação o que, de fato, não foi feito. A tão só manutenção da 

penhora, anteriormente realizada, não tem o condão de interferir na recuperação 

judicial da empresa, ainda mais estando o Juízo da recuperação ciente da sua 

existência e, ainda, tendo sido conferida a ele a competência para decidir acerca do 

destino do imóvel".

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
AgInt  na

Número Registro: 2017/0074769-3 PROCESSO ELETRÔNICO Rcl    33.811 / SP

Números Origem:  00017488520134036113  00037817720154036113  00234568520148260196  
17488520134036113  19601200800287690000  234568520148260196  
37817720154036113

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

RECLAMANTE : H.BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL

ADVOGADO : GUILHERME DEL BIANCO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP257240 
RECLAMADO : JUIZ FEDERAL DA 2A VARA DE FRANCA - SJ/SP 
INTERES.  : FAZENDA NACIONAL 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : H.BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL

ADVOGADO : GUILHERME DEL BIANCO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP257240 
AGRAVADO  : FAZENDA NACIONAL 
RECLAMADO : JUIZ FEDERAL DA 2A VARA DE FRANCA - SJ/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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