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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2122789-74.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante 
TECNOMECANICA PRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL), é agravado O JUIZO.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 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 
MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 28 de maio de 2018

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 34.778 (REC-DIG-P)
AGRV. Nº : 2122789-74.2017.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE.   : TECNICOMECANICA PIRES INDÚSTRIA E

  COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 
AGDO. : O JUÍZO
INTDO. : PRÓ BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE

  EMPRESAS S/S LTDA. (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Aprovação do plano de 
recuperação judicial pela assembleia geral de credores  
Decisão de concessão da recuperação judicial condicionada à 
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais  Minuta 
recursal que pretende afastar a determinação  Cabimento  
Parcelamento tributário entendido como direito da 
recuperanda e não simples faculdade do Fisco  A 
exigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos 
fiscais atualizadas para fins de deferimento da recuperação 
judicial de empresas não pode servir de mote ao indeferimento 
do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores  
Precedentes desta Corte  Dispensa da apresentação de 
certidões negativas para fins de análise de concessão, ou não, 
da recuperação judicial  Agravo provido. 

Dispositivo: Dão provimento ao recurso. 

Agravo de instrumento interposto por Tecnicomecânica 
Pires Indústria e Comércio Ltda. (em recuperação judicial) dirigido à r. decisão 
em fl. 23-24, proferida pela Dra. Adriana Tayano Fanton Furukawa, MMa. 
Juíza de Direito da E. 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba que  determinou 
a apresentação das certidões negativas de débitos tributários em 120 dias, 
como condicionante da concessão da recuperação judicial.

Consignou a Douta Magistrada:

[...]

Ante o exposto, homologo o plano de recuperação judicial 
aprovado na assembleia de credores, e concedo a recuperação 
judicial de Tecnomecânica Pires Indústria e Comércio Ltda., 
condicionada, contudo, à comprovação do parcelamento dos 
créditos tributários no prazo de 120 dias. 

Defende-se neste recurso que a exigência de apresentação 
das certidões negativas não se mostra razoável. 
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A recuperanda tece considerações acerca da inexistência de 
qualquer previsão a título de sanção acerca do descumprimento do disposto no 
art. 57 da Lei de Falências. Além disso, aponta uníssono entendimento desta 
E. Corte no que se refere a razoabilidade da dispensa das certidões negativas 
fiscais. Pretende a reforma da r. decisão, afastando-se a condicionante para a 
concessão da recuperação judicial, independentemente da apresentação da 
mencionada documentação. 

Recurso tempestivo (fl. 29). Preparo comprovado (fl. 17-18). 

Determinado o processamento,  atribuiu-se o efeito 
pretendido para suspender a determinação de regularidade fiscal  (fl. 
1.202-1.203). 

O administrador judicial manifestou-se pela manutenção 
da r. decisão agravada (fl. 82-84). 

Parecer ministerial em fl. 87-88, firmado pela Dra. Leila 
Mara Ramacciotti,  Exma. Procuradora de Justiça, pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

I - DO MÉRITO RECURSAL: 
Sobre o crédito tributário em processos recuperatórios, tem-

se na doutrina:

Uma das questões ainda não satisfatoriamente resolvidas, no 
plano legal, no tocante à recuperação judicial, diz respeito ao 
passivo fiscal da sociedade em crise.

Em função do princípio da indisponibilidade do interesse 
público, na lei tributária não se acomoda bem qualquer tipo de 
negociação do crédito fiscal. É, assim, inteiramente 
irreconciliável com esse princípio de direito público a previsão, 
no campo de recuperação apresentado pelo devedor, de 
parcelamento ou abatimento do valor devido ao fisco, já que 
somente a lei pode estabelecer qualquer remissão do crédito 
tributário (CTN, art. 172).

Por esta razão, a LF previu, no art. 68, uma “lei específica” que 
disciplinará o parcelamento dos débitos fiscais do empresário e 
da sociedade empresária em recuperação Esta lei, no entanto 
não foi editada e a lacuna legal tem trazido sérios problemas aos 
processos de recuperação em curso, na medida em que boa parte 
do passivo das empresas em crise é representada por dívida 
tributária.

[...]
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Apesar da indesculpável demora, o legislador editou a prometida 
lei de parcelamento (Lei n. 13.043/2014) e a regulamentou 
(Portaria PGFN-RFB n. 1/15). Encerrou-se, deste modo, a “mora 
legislativa” que, durante anos, havia sido invocada pelo Poder 
Judiciário para suspender a incidência do art. 57. 

(Fábio Ulhoa Coelho - Comentários à Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
11ª ed., 2015, p. 239-240).

Há na doutrina, entretanto, importante estudo editado 
enquanto a Lei n. 11.101/2005 ainda mostrava-se recente:

Diante desse quadro, considerando as formas de parcelamento 
de débitos tributários atualmente em vigor, a regra constante do 
art. 57, ora examinado, pode levar à completa inviabilização da 
recuperação da empresa. A análise da realidade econômica 
brasileira demonstra que as empresa em crise financeira 
normalmente apresentam dívidas tributárias vultosas, sendo as 
obrigações tributárias, normalmente, as que em primeiro lugar 
deixam de ser pagas pelo devedor. Isso se explica em virtude do 
menor poder de constrangimento à atividade do devedor detido 
pelo fisco comparativamente aos demais credores. 

A falta de pagamento de tributos não gera para o devedor o risco 
de ser pedida a sua falência, não leva ao risco de 
descontinuidade da atividade, como ocorre, por exemplo, no caso 
de falta de pagamentos devidos a fornecedores (matérias-primas 
e insumos) ou aos empregados (greve), contando o devedor, 
ainda, com a ineficiência e morosidade do sistema fiscal de 
cobrança.

(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 
coord. Francisco Satiro de Souza Jr e Antônio Sérgio A. de 
Moraes Pitombo. Comentário ao art. 57, por Eduardo Secchi 
Munhoz, São Paulo, RT, 2ª ed., 2007, p. 284).

Vê-se que a crise que assola o país não é recente, mostra-se 
cada vez mais complexa e, evidentemente, interfere diretamente nas 
atividades empresariais.

 No que se refere à comprovação de regularidade fiscal 
como condição de concessão da recuperação judicial, algumas observações 
mostram-se relevantes. A Fazenda Pública goza de inúmeras garantias, 
privilégios e preferências para fazer valer seu direito creditório. 

Neste sentido precedente da E. 1a Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, no qual o Exmº. Relator Desembargador Francisco 
Loureiro apresentou judiciosa análise acerca do tema, em momento anterior à 
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edição da Lei n. 13.043/2014:

Não bastasse, a alienação do único ativo valioso, que a 
recuperanda apresenta como solução para os seus problemas, 
não contempla importante categoria de credores, quais sejam os 
fiscais e previdenciários.

Aparentemente, esquece-se a recorrente da existência de 
elevada dívida fiscal, previdenciária e trabalhista (esta última 
ainda pendente do julgamento de reclamações), cujo montante 
se elevaria a cerca de 40 milhões de reais, segundo o 
administrador judicial.

Tais credores, é claro, não se encontram sujeitos aos efeitos da 
recuperação, mas especialmente os dois primeiros (fiscais e 
previdenciários) podem livremente executar os seus créditos, o 
que certamente já ocorreu. Isso porque é texto expresso do art. 
6o, par. 7o, da LFR que “as execuções de natureza fiscal não são 
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial”. No mesmo 
sentido caminham o art. 187 do CTN e o art. 29 da LF n. 
6.830/80.

Sabe-se que a jurisprudência amplamente dominante nos 
tribunais é no sentido de dispensar a apresentação da CND 
como requisito para prosseguimento e aprovação de plano de 
recuperação judicial.

Isso, porém, não significa, e nem poderia, que os créditos fiscais, 
não sujeitos aos efeitos da recuperação fiquem sem qualquer 
satisfação, especialmente quando garantidos por penhora sobre 
ativos da devedora, tal como ocorre no caso concreto. Encontram-
se averbadas na matrícula do imóvel diversas penhoras e há 
notícia, inclusive de que em uma das execuções já́  ocorreu a 
arrematação do imóvel, por valor pouco superior a 15 milhões de 
reais.

Parece claro que a alienação de ativos e a satisfação dos 
credores sujeitos ao plano de recuperação não pode ignorar e 
nem implicar em ablação dos créditos fiscais, especialmente se 
já́  garantidos por penhora.

Há um abismo entre a dispensa de CND para processamento da 
recuperação judicial e a venda de ativos com cancelamento de 
penhoras em detrimento de credores fiscais.

(TJSP, Agravo de instrumento n. 0086565-16.2013.8.26.0000, j. 
em 29 de agosto de 2013)

De outro lado, o mesmo julgador manteve tal convicção, por 
ocasião do julgamento do Agravo Interno n. 2222246-16.2016.8.26.0000/50000, 
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já na vigência da Lei de Parcelamento:

A superveniência da Lei no 13.043/2014 e a ausência de adesão 
das recuperandas ao parcelamento da Lei n. 10.522/2002 não 
escapou à percepção deste Relator. 

A inovação legislativa passou a possibilitar o parcelamento de 
débitos tributários por empresas em recuperação judicial.

Consignei expressamente que o tema é relativamente 
controvertido e que a esse fato deveria ser somada a ausência de 
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Foram declinadas as razões pelas quais deveria ser mantida a 
dispensa no tocante à apresentação de certidões, que reproduzo: 

“Reza o art. 10-A, caput, da Lei no 10.522/2002 introduzido pela 
já mencionada Lei n. 13.043/2014 o seguinte:”

“O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver 
deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos 
dos arts. 51, 52 e 70 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 
poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 
(oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas 
observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados 
sobre o valor da dívida consolidada.”

“A mera interpretação gramatical do caput desse artigo, que 
demanda pouco esforço interpretativo, estabelece que empresas 
em recuperação judicial poderão aderir ao parcelamento.”

“Fica claro, portanto, que o parcelamento não é uma imposição, 
e sim alternativa afinada à compatibilização da moratória com o 
pagamento de débitos tributários.”

“Sucede que seria absolutamente temerário desconsiderar os 
interesses do órgão fazendário. Não foi por outra razão que o 
próprio STJ sugeriu a releitura 'da orientação jurisprudencial 
adotada pela Segunda Seção, que, salvo melhor juízo, analisou o 
tema apenas sob o enfoque das empresas em Recuperação 
Judicial'.”

“É que, ao dispensar a apresentação de certidões, analisou a 
Corte Superior a matéria tão somente sob o enfoque das 
empresas em regime de recuperação judicial.”

“Em decisão mais recente, estabeleceu o STJ as balizas que 
deveriam ser adotadas a fim de atender ao interesse público 
inerente à cobrança de tributos não pagos por empresas que se 
encontrem em recuperação judicial:”

“Dessa forma, deve-se adotar a seguinte linha de compreensão 
do tema: a) constatado que a concessão do Plano de Recuperação 
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Judicial foi feita com estrita observa^ncia dos arts. 57 e 58 da Lei 
11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a 
Execução Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os 
créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 
do CTN; b) caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo 
competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a 
apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6o, § 7o, 
da Lei 11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular 
prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização 
do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente 
em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas 
dos créditos de natureza fiscal (STJ, AgRg no AREsp 543830-
PE, 2a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/08/2015, DJe 
10/09/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1480559-RS, 2a 
Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/02/2015, DJe 
30/03/2015.”

“No caso concreto, o plano de recuperação foi homologado 
independentemente da apresentação de certidões negativas de 
débitos fiscais. Disso decorre que poderá a Fazenda Nacional 
perseguir seus créditos livremente, à luz do art. 6o, § 7o, da 
LRF.”

“Em outras palavras, a dispensa de certidões fiscais não gera 
prejuízo algum à agravante.”

(TJSP, Agravo Interno n. 2222246-16.2016.8.26.0000/50000, 
Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: Rio Claro; Órgão 
julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do 
julgamento: 01/12/2016; Data de registro: 01/12/2016)

Embora a Lei n. 13.043/2014 tenha acrescentado o art. 10-
A à Lei n. 10.522/2002 versando sobre a concessão de parcelamento de débitos 
pela Fazenda Nacional às empresas em recuperação judicial, tal disposição 
não afasta os precedentes doutrinários e a jurisprudência sobre o tema. Nos 
termos daquilo que restou consignado pelo Exmo. Ministro Luís Felipe 
Salomão no REsp n. 1187404, julgado em 19 de junho de 2013, “o 
parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação” e não uma 
simples faculdade do Fisco. 

Além disso, a lacuna legislativa mencionada em inúmeros 
julgados desta Corte não desapareceu com o acréscimo do art. 10-A supra 
mencionado, “isso porque para que haja o parcelamento nos moldes da referida 
lei é necessário que o devedor aceite todas as cobranças feitas pela Fazenda, 
renunciando a qualquer discussão ou questionamento” e, “isso deve ser feito 
para todos os créditos, inclusive para aqueles que sequer foi citado” (conf. 
parecer ministerial firmado pela Exma. Procuradora de Justiça Maria da 
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Glória Villaça Borin Gavião de Almeida nos autos do agravo de instrumento n. 
2109677-09.2015.8.26.0000). 

Neste sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Créditos tributários. 
Parcelamento fiscal dependente de lei especial. Exigência, 
ademais, incongruente. Créditos que não se sujeitam ao pedido 
recuperacional. Dispensa das certidões sedimentada na 
jurisprudência. Advento da lei n. 13.034/2014 que não modificou 
o quadro formado. Imposição de condições para o parcelamento 
que não se coaduna com a lei nº 11.101/2005. Decisão mantida. 
recurso não provido.  

Recuperação judicial. Créditos tributários. Parcelamento fiscal 
dependente de lei especial. Crédito tributário, todavia, que não 
se submete à recuperação judicial. Certidões negativas de 
débitos fiscais. Remansosa jurisprudência no sentido de 
dispensa. Ausência de lei especial do parcelamento. Advento da 
Lei 13.034/2014 que modificou o quadro. Imposição de condições 
para o parcelamento. Situação que inviabiliza o plano de 
recuperação judicial e o soerguimento da empresa. Ajuizamento 
do pedido de recuperação judicial, ademais, antecedente ao 
advento da nova lei. Inaplicabilidade. Decisão mantida. Recurso 
não provido. 

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2128410-86.2016.8.26.0000, 
Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Comarca: São Carlos; Órgão 
julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do 
julgamento: 19/09/2016; Data de registro: 22/09/2016)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL   Dispensa, para fins de 
homologação do plano de recuperação judicial, de certidões de 
regularidade fiscal, mesmo após a Lei nº 13.043/2014 ter 
acrescentado o artigo 10-A à Lei nº 10.522/2002, ante o desígnio 
do instituto, a inexistência de qualquer prejuízo às Fazendas 
Públicas e a abusividade da condição específica para adesão ao 
parcelamento, consistente na renúncia à discussão acerca dos 
débitos tributários e aceitação, sem questionamentos, de todas 
as cobranças feitas pelo Fisco  Decisão agravada bem 
fundamentada e alinhada com o entendimento pacificado no STJ 
sobre a matéria   Recurso improvido.

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2083072-89.2016.8.26.0000, 
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Comarca: São 
Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 24/08/2016; Data de registro: 
25/08/2016)
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Procede, portanto, o inconformismo das recuperandas.

II - DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao recurso 
para desobrigar as agravantes da apresentação das certidões negativas fiscais 
para fins de concessão, ou não, da recuperação judicial. 

RICARDO NEGRÃO

        RELATOR


