
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 150.571 - MG (2017/0000587-1)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL 
AGRAVADO  : COM. & IND. DE CEREAIS E TRANSPORTES MACIEL LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : COM. & IND. DE CEREAIS E TRANSPORTES MACIEL LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : MÁRCIA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA  - MG064648 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL, DE EXECUÇOES 

FISCAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE UBERABA - MG 
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE UBERABA - SJ/MG 

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO UNIVERSAL.
1. Segundo pronunciamento da Corte Especial, cabe à Segunda Seção julgar 
conflito de competência relativo à constrição praticada em execução fiscal que 
atinja o patrimônio de empresa em recuperação judicial.
2. A Segunda Seção entende que o advento da Lei nº 13.043/2014 não altera o 
entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que compete ao juízo 
universal apreciar atos constritivos praticados contra o patrimônio de empresa 
recuperanda, ainda que oriundos de execuções fiscais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide  a 
Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Lázaro 
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, 
Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
 
Brasília (DF), 08 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 150.571 - MG (2017/0000587-1)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): A 

FAZENDA NACIONAL interpõe agravo interno contra a decisão (fls. 313/315, e-STJ) que 

conheceu do conflito para declarar o juízo universal como o competente para praticar atos de 

execução que impliquem em constrição patrimonial de empresa recuperanda, mesmo em se 

tratando de executivo fiscal.

A agravante pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do presente conflito até o 

julgamento da questão de ordem no CC 133.864/SP e do incidente de uniformização de 

jurisprudência no CC 144.433/GO.

Esclarece que no primeiro caso está em discussão a competência interna no 

Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar conflito suscitado no âmbito de execução 

fiscal envolvendo empresa em recuperação judicial.

Já do segundo caso, destaca que, com a superveniência da Lei nº 13.043/2014, a 

Segunda Turma voltou a manifestar sua discordância do entendimento firmado pela Segunda 

Seção acerca da matéria em análise.

A recorrente aduz, ainda, que o plano de recuperação judicial do caso em apreço 

foi homologado na vigência da Lei nº 13.043/2014, a qual instituiu parcelamento fiscal específico 

para empresas em recuperação judicial e satisfez o comando insculpido nos artigos 155-A, § 3º, 

do Código Tributário Nacional e 68 da Lei nº 11.101/2005.

Entende que por isso perdeu força a jurisprudência que estabelecia que, na 

pendência de regulamentação do parcelamento fiscal, seria desnecessária a apresentação de 

certidão de regularidade fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial.

Assim, sustenta que a partir da edição da Lei nº 13.043/2014, a homologação do 

plano de recuperação judicial dependeria da apresentação de certidão de regularidade fiscal, 

ficando os créditos tributários fora do plano, podendo ser executados normalmente, sem qualquer 

submissão ao juízo da recuperação.

Defende que para os pedidos de recuperação judicial deferidos sem a 

apresentação de certidão de regularidade fiscal, deveria-se adotar uma das seguintes conclusões:

"(i) a adesão ao novo parcelamento consistiria em condição 'sine 
qua non' para o prosseguimento da recuperação (sob pena de convolação em 
falência ou de extinção do processo sem resolução meritória), afinal a pendência 
da execução fiscal e dos atos expropriatórios que lhe são inerentes tem potencial 
para frustrar a execução do plano de soerguimento, e se a regularidade fiscal 
atestada por certidão própria é requisito à concessão da recuperação judicial, por 
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certo a manutenção de tal estado de regularidade deveria ser exigida no curso de 
todo o cumprimento do plano; ou (ii) não havendo adesão ao novo parcelamento 
por opção deliberada da recuperanda, as execuções fiscais deveriam prosseguir 
normalmente (ainda que ressalvada a aplicação casuística dos princípios da menor 
onerosidade e da preservação da empresa, buscando evitar a inviabilização do 
plano de recuperação judicial)"  (fls. 327/328 e-STJ).

A agravante invoca como reforço de argumentação o Enunciado nº 17 do I Fórum 

Nacional de Execução Fiscal (FONEF), realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil 

(AJUFE) em abril de 2015, de seguinte teor:

"(...)
Com a criação do parcelamento especial da recuperação judicial, 

previsto na Lei nº 13.043/2014, o deferimento da recuperação judicial não tem mais 
o efeito de suspender a execução fiscal enquanto não realizado o parcelamento, 
dependendo a suspensão do adimplemento das parcelas"  (fl. 328 e-STJ).

Afirma não desconhecer que a Segunda Seção já analisou a questão após a 

edição da Lei nº 13.043/2014, mas ainda não em algum caso, como o presente, em que o plano 

foi homologado já na vigência da referida lei.

Por tais motivos, pugna pelo provimento do presente agravo interno para reformar 

a decisão recorrida e fixar a competência do juízo da execução fiscal para proceder à constrição e 

à alienação de bens da empresa em recuperação judicial.

É o relatório.
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 150.571 - MG (2017/0000587-1)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O recurso 

não merece prosperar.

Inicialmente, há de se consignar que no CC 133.864/SP a Corte Especial decidiu, 

na sessão datada de 6/9/2017, pelo não cabimento da questão de ordem levantada.

A Corte Especial, apreciando Questão de Ordem no CC 120.432/SP, decidiu que 

"(...)
Compete   à  SEGUNDA  SEÇÃO  processar  e  julgar  conflito  de 

competência  entre  o  juízo da recuperação judicial e o da execução fiscal,  seja  
pelo critério da especialidade, seja pela necessidade de  evitar julgamentos 
díspares e a consequente insegurança jurídica" (AgRg no CC 120.432/SP, Rel. 
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 
19/12/2016).

Ademais, se a pretensão da agravante era apontar a incompetência da Segunda 

Seção para apreciação do conflito, deveria tê-la arguido até o início do julgamento e não apenas 

extemporaneamente no agravo interno. Sobre esse tema, portanto, operou-se a preclusão.

No mais, em hipóteses em que o pedido de processamento de recuperação teria 

sido deferido já na vigência da Lei nº 13.043/2014, a Segunda Seção já se manifestou no sentido 

de que a referida regulamentação legal nada interfere na competência para processamento de 

atos constritivos em execuções fiscais contra empresa recuperanda, mantendo-se a primazia do 

princípio da preservação da empresa.

Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS VINCULADOS A 
TRIBUNAIS DISTINTOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO FISCAL. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA TODOS OS ATOS QUE 
IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES.
1. A Corte Especial já definiu que é competente à Segunda Seção para julgamento 
de conflito de competência envolvendo o Juízo Universal e o Juízo de execução 
fiscal em que há atos de constrição patrimonial da empresa recuperanda/falida. 
Precedentes.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, apesar de não se 
suspenderem as execuções fiscais ajuizadas em face da empresa recuperanda em 
virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial, devem ser 
obstados os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação 
judicial, enquanto mantida essa condição, devendo ser considerados os fins para 
os quais fora a recuperação judicial idealizada. Precedentes.
3. 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 

Documento: 1654106 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/11/2017 Página  4 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

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.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no CC 149.827/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 27/9/2017, DJe 29/9/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
UNIVERSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO INCIDENTES SOBRE 
O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM REERGUIMENTO. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043, 
DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MANTIDA. SÚMULA VINCULANTE N. 
10/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS 
LEGAIS.
1. Compete à SEGUNDA SEÇÃO processar e julgar conflito de competência entre 
o juízo da recuperação e o da execução fiscal, seja pelo critério da especialidade, 
seja pela necessidade de evitar julgamentos díspares e a consequente insegurança 
jurídica (Questão de Ordem no CC n. 120.432/SP, da minha relatoria, CORTE 
ESPECIAL, julgada em 19.9.2012).
2. O deferimento da recuperação não suspende a execução fiscal, mas os atos de 
constrição e de alienação de bens da empresa em reerguimento submetem-se ao 
juízo universal. Precedentes.
3. A edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014, por si, não implica modificação da 
jurisprudência da Segunda Seção, a respeito da competência do juízo da 
recuperação para apreciar atos executórios contra o patrimônio da empresa.
4. 'Estando o pronunciamento judicial baseado em simples interpretação de norma 
legal, descabe cogitar de enfrentamento de conflito desta com o texto constitucional 
e, assim, da adequação do Verbete Vinculante n. 10 da Súmula do Supremo' (Rcl 
n. 14.185 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
23/5/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 11-6-2013 PUBLIC 
12-6-2013).
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no CC 150.852/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/6/2017, DJe 22/6/2017)

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O 
PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO 
ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no 
inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da 
Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os 
créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual 
submetido o plano homologado pelo juiz estadual. 
2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais 
embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o 
juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a 
ordem de citação e penhora -, a prática de atos constritivos contra o patrimônio da 
recuperanda é da competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o 
princípio basilar da preservação da empresa. Precedentes.
3. A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor 
das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de 
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suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não 
alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 
136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos 
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no CC 144.157/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 26/4/2017, DJe 3/5/2017)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
AgInt  no

Número Registro: 2017/0000587-1 PROCESSO ELETRÔNICO CC     150.571 / MG

Números Origem:  00046102720164013802  46102720164013802  701140340848

PAUTA: 08/11/2017 JULGADO: 08/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

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 : COM. & IND. DE CEREAIS E TRANSPORTES MACIEL LTDA - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO : MÁRCIA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA  - MG064648 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL, DE EXECUÇOES FISCAIS 

E DE REGISTROS PÚBLICOS DE UBERABA - MG 
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE UBERABA - SJ/MG 
INTERES.  : FAZENDA NACIONAL 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL 
AGRAVADO  : COM. & IND. DE CEREAIS E TRANSPORTES MACIEL LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : COM. & IND. DE CEREAIS E TRANSPORTES MACIEL LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : MÁRCIA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA  - MG064648 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL, DE EXECUÇOES FISCAIS 

E DE REGISTROS PÚBLICOS DE UBERABA - MG 
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE UBERABA - SJ/MG 

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 do 
Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Lázaro 
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, 
Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
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