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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2039748-78.2018.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é agravante 
FRIGOESTRELA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA 
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO 
BIANCO.

São Paulo, 28 de maio de 2018

MARIA LAURA TAVARES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 23.636

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2039748-78.2018.8.26.0000

COMARCA: ESTRELA D'OESTE

AGRAVANTE: FRIGOESTRELA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juiz de 1ª Instância: Mateus Lucatto de Campos

AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXECUÇÃO FISCAL CONTRA 
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Pedido de 
suspensão da Execução Fiscal  Inexistência de parcelamento do 
débito - Inteligência do § 7º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005  
Precedentes  Afetação do REsp 1.712.484/SP ao rito dos 
recursos repetitivos - Suspensão de todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 
no território nacional - Decisão reformada, para suspender a 
Execução Fiscal até o julgamento do REsp 1.712.484/SP (Tema 
987) ou ulterior determinação do C. STJ  Recurso provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de 

efeito suspensivo, interposto por FRIGOESTRELA S.A. (em recuperação 

judicial), contra a decisão copiada a fls. 29/30 que, nos autos da Execução 

Fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido 

de suspensão da ação, sob o argumento de que o reconhecimento de 

repercussão geral, por si só, não gera automaticamente a suspensão de todos 

os feitos que versem sobre o mesmo assunto, dependendo de determinação 

específica do relator; que o presente caso não se amolda aos parâmetros do 

Tema n° 863 do STF, porquanto naquela hipótese a multa chega a 150% do 

valor do imposto, enquanto no presente caso a multa foi aplicada na 

proporção de 50% do imposto; que as hipóteses legais que suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário estão elencadas no art. 151 do CTN; que 

segundo a Súmula 112 do STJ “O depósito somente suspende a exigibilidade 

do crédito tributário se for integral e em dinheiro”; que a suspensão com 

fundamento no inciso V, daquele artigo, exige a presença ao menos de fumus 

boni iuris e periculum in mora, requisitos cumulativos ausentes no caso em 
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apreço; que de acordo com a jurisprudência dominante é "legitima a limitação 

imposta pelos Estados Membros"; e que somente a ilegalidade ou 

inconstitucionalidade do conteúdo da limitação imposta pelo Estado permitiria 

concluir pela fumaça do bom direito, o que não se vislumbra, ao menos em 

cognição sumária. Observou que a executada deve pleitear na via 

administrativa a prorrogação do regime especial e determinou a manifestação 

da exequente em termos de prosseguimento.

Alega a agravante, em síntese, que se trata de 

Execução Fiscal Estadual proposta com a finalidade de exigir o crédito 

tributário constituído através do Auto de Infração nº 3.113.048-3, inscrito em 

dívida ativa CDA nº 1.006.572.442, no valor de R$ 1.123.432,46; que 

apresentou pedido para a suspensão da exigibilidade do suposto débito fiscal, 

confirmando ilegalidades cometidas pela Exequente, não só pela exigência de 

débito indevido, mas também em razão do reconhecimento do tema em 

repercussão geral pelo C. STF, que tratará da confiscatoriedade da multa 

punitiva, e da necessidade de suspensão para aproveitamento do crédito 

acumulado, sem os impedimentos indicados no art. 82 do RICMS; que o 

primeiro pedido fora apresentado em 2015, igualmente negado pelo Juízo a 

quo, mas como houve a convalidação e renovação do Regime Especial, 

informou nos autos a prorrogação do mesmo; que como o Regime Especial é 

concedido por prazo determinado, novamente apresentou pedido para 

concessão da suspensão da execução fiscal e exigibilidade do débito 

executado; que o Juízo indeferiu o pedido sob a justificativa de que o 

reconhecimento da repercussão geral, por si só, não gera automaticamente a 

suspensão de todos os feitos que versem sobre o mesmo assunto, bem como 

não comporta provimento da suspensão da exigibilidade do crédito, por 

ausência da fumus boni iuris e periculum in mora; e que o pedido de 

suspensão, além de garantir a preservação do próprio direito, também 

garantirá a devida proteção à atividade e patrimônio da agravante.

Afirma que à época do reconhecimento da 

repercussão não existia norma obrigando a suspensão das demandas que 
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tratam do mesmo assunto, mas é imperioso ressaltar que hoje, com o Novo 

Código de Processo Civil, se verifica a alteração de referida norma; que o art. 

1.035, § 5° do CPC/15, determina a suspensão de todos os processos 

pendentes que versem sobre questões onde foi reconhecida a repercussão 

geral; que a suspensão do processamento dos feitos que tratem de tema cuja 

repercussão geral foi reconhecida é a medida legítima para garantir o princípio 

básico da segurança jurídica; que o indeferimento permitirá o prosseguimento 

de uma cobrança que poderá sofrer considerável modificação em razão do 

quantum fixado na multa fiscal exigida, desaguará na ineficácia do provimento 

judicial e da própria proteção de suas atividades; que a própria decisão trata 

do resultado da pesquisa para realização da penhora de conta corrente da 

empresa, que inclusive se encontra em recuperação judicial, procedimento 

que deveria ser resguardado justamente para não inviabilizar o cumprimento 

do plano acordado; que a penhora de conta de um contribuinte nessas 

condições pode afetar sua atividade diária, pois sem acesso aos valores de 

capital que mantém em conta corrente, não é possível promover o pagamento 

de fornecedores, funcionários e dos próprios tributos que está obrigada; que e 

a cobrança nessa hipótese, qual seja, em caráter confiscatório, poderá 

acarretar na conversão do plano de recuperação judicial em falência; e que 

terá bens de sua propriedade, já reservados para garantia do cumprimento de 

referido plano, expropriados e alienados judicialmente, abalando inclusive a 

própria atividade empresarial, posto que os parcos bens que lhe restam são 

integralmente utilizados na manutenção das atividades.

Esclarece que obteve, em 04/11/2016, nos autos da 

ação anulatória nº 0003429-53.2010.8.26.0185, a suspensão da demanda 

ante ao reconhecimento da repercussão geral e a ausência de julgamento 

definitivo no RE nº 736.090; que se utiliza do crédito do ICMS para 

manutenção das atividades, pois sendo sujeita à acumulação de valores ao 

final de cada período de apuração, e dada a permissão da própria legislação, 

os utiliza para pagamento de fornecedores, como energia elétrica, e aquisição 

de insumos empregados na produção diretamente; que como há débitos 

fiscais em aberto, pelas disposições do art. 82 do RICMS, é impedida de se 
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utilizar dos valores, hipótese somente afastada com a concessão de regime 

especial, que hoje se encontra em suspenso; e que a renovação do regime 

somente é permitida com a autorização legal correspondente e, se o prazo de 

vigência da norma se esgotaria em Setembro/16, certamente o pedido de 

prorrogação não seria sequer recebido para análise.

Sustenta que a concessão de medida liminar, com 

fundamento nas disposições do art. 151, V, do CTN, é medida que se impõe; 

que não pode ser submetida a uma cobrança constituída de uma parcela 

(multa fiscal), em que se discute seu caráter confiscatório, prejudicando 

sobremaneira o exercício de suas atividades, que se encontram extremamente 

abaladas; que não possui condições para arcar com o ônus indevido indicado 

na Execução, pois atravessa grave crise financeira, mais um motivo para 

justificar a concessão da suspensão da exigibilidade, já que na forma do art. 

82 do RICMS/SP o suposto débito discutido apresenta-se como impeditivo 

para liberação de crédito acumulado do ICMS; que no REsp nº 1.712.484 foi 

determinada a suspensão de todas as ações de execução fiscal em trâmite no 

país, deflagradas em face de empresas em recuperação judicial, até o 

julgamento do leading case, pois o C. STJ determinará as condições e 

exigências para preservação e garantia dos procedimentos de expropriação e 

constrição de bens das referidas empresas; que interpõe o presente agravo 

para requerer seja determinada a suspensão do feito, em conformidade com 

aquela r. decisão, uma vez que há determinação expressa para tanto, nos 

termos do art. 1.035, § 5º do CPC, até o julgamento final do mérito daquele 

recurso; que é notória existência da fumaça do bom direito, especialmente 

naquilo que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos 

termos do art. 151, V, do CTN, vez que lhe foi concedido o sobrestamento dos 

autos em outra demanda, com base no reconhecimento da repercussão geral 

no RE 736.090; e que também é notório o periculum in mora, pois não reúne 

condições financeiras para aguardar o trâmite processual, e especialmente o 

prosseguimento de cobrança de exigência indevida, até mesmo, continuar 

sendo, pelo art. 82 do RICMS/SP, impossibilitada de apropriar-se de crédito 

acumulado de ICMS, sob pena de prejudicar, ou mesmo inviabilizar suas 
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atividades.

Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito 

suspensivo e o provimento do recurso, a fim de determinar a suspensão da 

Execução Fiscal 0000202-24.2011.8.26.0185 até o julgamento final do RE 

736.090 pelo C. STF, nos termos do art. 1.035 do CPC, bem como a 

suspensão de exigibilidade do suposto crédito tributário, nos termos do art. 

151, V do CTN, em razão da obtenção de decisão favorável à hipótese tratada 

nos autos, bem como da decisão proferida no RESP 1.712.484 do C. STJ. 

Alternativamente, postula pela não aplicação das limitações do art. 82 do 

RICMS/SP, de forma que o suposto débito não constitua óbice à liberação de 

crédito acumulado de ICMS.

O recurso foi distribuído por prevenção a esta 

Magistrada em razão do Agravo de Instrumento nº 

0044840-18.2011.8.26.0000, ao qual foi negado provimento.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 

71/76) e a agravada não apresentou contraminuta (fls. 79).

É o relatório.

Cuida-se de Execução Fiscal em que a Fazenda do 

Estado cobra da ora agravante ICMS decorrente de auto de infração e 

imposição de multa nº 3.113.048, cuja autuação ocorreu em 13/04/2009, no 

montante de R$ 609.734,04 (fls. 16/19). Citada, a executada informou sobre 

o processo de recuperação judicial e requereu a suspensão da ação até o 

julgamento final do Recurso Extraordinário afetado para julgamento em 

repercussão geral (Tema 863, STF), nos termos do art. 1.035 do CPC e a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do 

CTN. Alternativamente, postulou a não aplicação das limitações do art. 82 do 

RICMS/SP (fls. 20/26).
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O Magistrado de primeira instância indeferiu o 

pedido da executada, sob o argumento de que o reconhecimento de 

repercussão geral não gera automaticamente a suspensão de todos os feitos 

que versem sobre o mesmo assunto, dependendo de determinação específica 

do relator; que o caso não se amolda aos parâmetros do Tema n° 863 do STF; 

que somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do 

crédito tributário; que não estão presentes os requisitos para suspensão do 

crédito tributário com fundamento no inciso V do art. 151 do CTN; e que é 

legítima a limitação imposta pelos Estados Membros. Decisão da qual se 

recorre.

Com efeito, nos termos do § 7º do artigo 6º da Lei 

11.101/2005:

“Art. 6º A decretação da falência ou deferimento do 
processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções 
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário”
(....)
“§ 7º As execuções de natureza fiscal não são 
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, 
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos 
do Código Tributário Nacional e da legislação 
ordinária específica”.

No caso, a única hipótese que possibilita a suspensão 

do feito executivo fiscal é a de ocorrência de parcelamento do débito, situação 

que não é a dos autos, de modo que nada de ilegal há na decisão recorrida 

que determinou o prosseguimento da ação de execução fiscal, pois, pela regra 

da Nova Lei de Falências, esta não se suspende. 

Segundo THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. 

GOUVÊA e LUIS GUILHERME A. BONDIOLI, na obra “Código de Processo Civil 

e Legislação processual em Vigor”, 42ª Ed., Editora Saraiva, pág. 1.376, nota 

nº 6 ao § 7º do art. 6º da NLF:
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“'Tendo as contribuições previdenciárias natureza 
fiscal, sua execução não é alcançada pela vis 
attractiva da recuperação judicial' (STJ-2ª Seção, CC 
107.213, Min. Nancy Andrighi, j. 23.9.09, DJ 
30.9.09)”.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, constante do corpo do acórdão proferido pela Primeira Turma, em 5 

de fevereiro de 2009, no Recurso Especial nº 844279/SC, relatado pelo 

eminente Ministro Luiz Fux:

“Salvo melhor entendimento, processado o pedido 
de recuperação judicial, suspendem-se 
automaticamente os atos de alienação na execução 
fiscal, e só estes, dependendo o prosseguimento do 
processo de uma das seguintes circunstâncias: a 
inércia da devedora já como beneficiária do regime 
de recuperação judicial em requerer o parcelamento 
administrativo do débito fiscal ou o indeferimento 
do respectivo pedido”.

No mesmo sentido, o entendimento desta Colenda 

5ª Câmara de Direito Público:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXECUÇÃO FISCAL 
CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
LEILÕES DE BENS DE SEU PATRIMÔNIO  
SUSPENSÃO  CABIMENTO  Embora a execução 
fiscal, em si, não se suspenda, ficam vedados atos 
judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em 
recuperação judicial enquanto neste estado, haja 
vista que a finalidade do instituto, conforme a Lei 
11.101/2005, interpretada pelo Superior Tribunal de 
Justiça, é permitir o soerguimento da sociedade 
comercial combalida  Decisão reformada  Dá-se 
provimento ao recurso”. (Agravo de Instrumento nº 
0439762-12.2010.8.26.0000  Rel. Des. XAVIER DE 
AQUINO, j. 7.2.2011)

Este E. Tribunal de Justiça tem se manifestado a 

respeito da matéria:

“Agravo de instrumento - Execução fiscal - Empresa 
que se encontra em recuperação judicial - 
Pretendida suspensão dos leilões designados - 
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Descabimento - Inteligência do art. 6º, § 7º, da Lei 
11.101/05  Recurso desprovido” (AI nº 
990.10.447545-7, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. 
Desembargador SÉRGIO GOMES, j. 24.11.2010).

“Agravo de Instrumento - Execução fiscal  Objeção 
de pré-executividade - alegação de excesso de 
execução e pedido de suspensão, em razão da 
decretação da recuperação judicial da empresa 
executada - Decisão a quo que rejeitou a objeção - 
Execução fiscal que não se suspende em razão da 
recuperação judicial, nos termos da Lei 11.101/05 -
Impossibilidade de discussão de excesso de 
execução pela via eleita - Precedentes - Recurso 
improvido” (AI nº 990.10.221959-3, 9ª Câmara de 
Direito Público, Rel. Desembargador DE PAULA 
SANTOS, j. 23.6.2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - 
Insurgência contra decisão que manteve a 
designação dos leilões do bem penhorado em razão 
da inércia do devedor em providenciar o 
parcelamento previsto no § 7º, do art. 6º da Lei 
11.101/05. Parcelamento previsto no CTN e na CF. 
Alegação de impossibilidade por estar em 
recuperação judicial - Suspensão dos atos de 
alienação somente tem lugar quando requerido e 
deferido o parcelamento do débito tributário. 
Recurso desprovido” (AI nº 0460624-04.2010, 8ª 
Câmara de Direito Público, Rel. Desembargadora 
CRISTINA COTROFE, j. 23.2.2011).

No entanto, diante da afetação do Recurso Especial 

nº 1.712.484/SP ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do C. 

Superior Tribunal de Justiça “suspendeu o processamento de todos os feitos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 

no território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”, sendo certo 

que a hipótese dos autos se amolda à questão jurídica discutida no recurso 

representativo da controvérsia.

Referida decisão restou assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL. 
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE AFETAÇÃO 
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
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JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS.
1. Questão jurídica central: "Possibilidade da prática 
de atos constritivos, em face de empresa em 
recuperação judicial, em sede de execução fiscal".
2. Recurso especial submetido ao regime dos 
recursos repetitivos (afetação conjunta: REsp 
1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 
1.712.484/SP). (ProAfR no REsp nº 1.712.484-SP  
Primeira seção  Rel. Min. MAURO CAMPBELL 
MARQUES  20.02.2018).

Assim, alternativa não resta senão acolher a 

pretensão da agravante, para suspender o processamento da Execução Fiscal 

até o julgamento do REsp nº 1.712.484/SP (Tema 987) ou ulterior 

determinação do C. Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, merece ser reformada a decisão 

recorrida.

Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao 

recurso.

Eventuais recursos interpostos contra este julgado 

estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância 

quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.

Maria Laura de Assis Moura Tavares

      Relatora
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