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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2025422-16.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUIZO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 23 de maio de 2018

HAMID BDINE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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.Voto n. 19.246 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2025422-16.2018.8.26.0000.
Comarca: Foro Central Cível - Capital.
Agravante: PLAYTECH ÁUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS LTDA. (em recuperação judicial).
Agravado: O JUÍZO.
Interessada: LAURIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
(administradora judicial).
Juiz: Paulo Furtado de Oliveira Filho.

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão recorrida 
que determinou o pagamento integral do crédito tributário 
vencido. Créditos fiscais não se submetem ao concurso de 
credores. Impossibilidade de modificação do parcelamento 
concedido pela entidade competente. Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

contra a decisão de fs. 1724/1725, que rejeitou os embargos de 

declaração opostos pela agravante e manteve a decisão de fs. 

1709/1710, que determinou o pagamento integral do débito 

tributário estadual vencido de R$ 274.034,75 até dezembro de 

2020 em conjunto com as parcelas de R$ 9.529,57, relativas ao 

Programa Especial de Parcelamento (“PEP”).

A agravante sustentou que propôs o pagamento do 

saldo remanescente de R$ 274.034,75 nos mesmos termos do 

Programa Especial de Parcelamento após o seu término em 

dezembro de 2020. Aduziu que apesar de a decisão que concedeu 

a recuperação judicial ter feito referência ao pagamento de 50 

parcelas mensais de R$ 9.527,57 até dezembro de 2020, nada 

obsta a prorrogação dos termos do “PEP” vigente, acrescentando 

que os pagamentos vêm sendo realizados regularmente.
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A liminar foi indeferida (fs. 1.732/1.734).

Recurso regularmente processado, com preparo (fs. 

12/14) e parecer da administradora judicial opinando pelo 

provimento do recurso (fs. 1.744/1.746).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo 

improvimento do recurso (fs. 1.748/1.753).

A agravante manifestou oposição à realização do 

julgamento virtual (fs. 1.737/1.738).

É o relatório.

O agravo não merece provimento.

No caso, verifica-se que a decisão que concedeu a 

recuperação judicial à agravante se limitou a afirmar que ela não 

apresentou certidão negativa de débitos tributários, mas obrigou-

se nos seguintes termos: A) dívidas federais: 240 prestações 

mensais de R$ 13.957,20, com reajuste pela Selic, nos termos do 

Programa de Modernização da Gestão e da Responsabilidade 

Fiscal do Futebol Brasileiro (“Profut”); b) dívidas estaduais: 50 

parcelas mensais de R$ 9.529,57, até dezembro de 2020 (fs. 

1169/1170).

Em nenhum momento o juízo da recuperação 

judicial deferiu o parcelamento parcial da dívida fiscal estadual 
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vencida mediante a prorrogação dos termos do Programa Especial 

de Parcelamento (“PEP”).

Ademais, conforme o disposto no § 7º, artigo 6º da 

LRF e art. 187 do CTN, os créditos fiscais não são concursais, isto 

é, não são atingidos pelo deferimento da recuperação judicial da 

empresa em crise econômico-financeira.

Nas lições de Luiz Roberto Ayoub e Cássio 

Cavalli: 

“O crédito tributário não se submete aos efeitos da 
recuperação judicial, consoante dispõe o art. 187 
do CTN, nos termos da redação que lhe emprestou 
a Lei Complementar 118/2005. Por essa razão, o 
plano de recuperação judicial não poderá dispor 
acerca da modificação do crédito tributário, e a 
execução fiscal não será suspensa pelo 
deferimento do processamento da recuperação 
judicial (art. 6º, § 7º, da LRF)” (A Construção 
Jurisprudencial da Recuperação Judicial de 
Empresas, Ed. Forense, 2013, pág. 50/51).

Assim sendo, embora a agravante esteja limitada 

no tocante a recursos financeiros disponíveis, em virtude do 

cumprimento do plano de recuperação, não é possível acolher o 

pedido de parcelamento diferenciado, uma vez o crédito está alheio 

aos efeitos da recuperação judicial, não podendo o juízo da 

recuperação judicial alterar o regime de tributação imposto:

“O § 7º do art. 6º da Lei 11.101/05 e o art. 187 do 
CTN dispõem que o crédito tributário não se 
sujeita aos efeitos da recuperação judicial. (...) Não 
compete, assim, ao juízo da recuperação judicial a 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

                                          

AGRAVO DE INSTRUMENTO   nº 2025422-16.2018.8.26.0000   5/5
        

apreciação de questões relativas ao ICMS” (AI. n. 
2022093-30.2017.8.26.0000, rel. Des. Cesar 
Ciampolini, j. 21.6.2017).

Não se vislumbra, portanto, nenhuma contradição 

na determinação de quitação do restante da dívida fiscal no 

mesmo prazo do parcelamento, como bem destacado pelo ilustre 

Procurador de Justiça em seu parecer (fs. 1.750/1.751).

Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

           Hamid Bdine
           Relator


