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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2019167-42.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ASLAN 
COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é 
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público 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 
OSVALDO MAGALHÃES (Presidente) e FERREIRA RODRIGUES.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

ANA LIARTE
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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                           4ª Câmara  Seção de Direito Público

Agravo de Instrumento nº: 2019167-42.2018.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Vara das Execuções Fiscais Estaduais

Processo nº 0252720-98.2012.8.26.0014

Agravante: ASLAN COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA.

Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 18.334

AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXECUÇÃO 
FISCAL  Insurgência contra a r. decisão que 
rejeitou a nomeação de bens móveis à penhora - 
Empresa executada em recuperação judicial  O 
processamento da recuperação judicial não tem o 
condão de suspender as execuções fiscais, consoante 
previsão do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/05 - 
Ausência de comprovação de eventual 
comprometimento do capital de giro, apto a 
inviabilizar sua atividade comercial, ou do plano de 
recuperação judicial  Oferecimento de TNT, toalha, 
fita, linha, fio, agulha, bordado, entre outras 
mercadorias à penhora, que não despertam interesse 
em leilão - Obediência à ordem de preferência  
Decisão mantida  Recurso não provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASLAN 

COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA. contra a r. decisão de fls. 52/54, que 

indeferiu a nomeação de bens à penhora.
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Na origem, cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual são exigidos créditos de ICMS no 

montante total de R$ 139.579,86 (fls. 28/31).

A Agravante opôs Exceção de Pré-executividade, alegando 

a nulidade das certidões de dívida ativa, em decorrência da aplicação dos juros 

de mora, nos termos da Lei nº 13.918/2009, os quais foram declarados 

inconstitucionais pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, requerendo, em razão disso, o arbitramento de multa por litigância de má-

fé da exequente (fls. 33/44).

Após a manifestação da FAZENDA DO ESTADO, o Juízo a 

quo acolheu em parte a exceção apenas para determinar à FESP que atualize o 

valor do débito excluindo-se a incidência da Lei nº 13.918/09, aplicando-se a 

SELIC para todo o período. Ao final, indeferiu a nomeação dos bens listados 

nas fls. 59/61, ressaltando a recusa da Agravada, em razão dos bens não 

despertarem interesse em leilão, apontando, ainda, o fato do executado não ter 

demonstrado estar diante de hipótese de exceção à regra geral (fls. 52/54).

Contra essa decisão, insurge-se a Agravante, sustentando, 

em síntese, a necessidade de aceitação dos bens oferecidos, a fim de garantir 

o Juízo e opor Embargos à Execução Fiscal, haja vista que se encontra em 

processo de Recuperação Judicial (Processo nº 1054889-19.2016.8.26.0100), 

não podendo realizar pagamentos em dinheiro ou sofrer qualquer bloqueio, 

penhora ou constrição de patrimônio. Requer a concessão de efeito suspensivo 

ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, asseverando que atravessa 

grave crise financeira e que qualquer ato de execução pode causar prejuízos ao 

cumprimento do plano de recuperação judicial (fls. 01/24).

Diante do pedido de fls. 107/110, indefere-se o pedido de 

efeito suspensivo ao recurso.

Recurso regularmente processado, preparado (fls. 100/101) 
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e com contrarrazões ao recurso (fls. 112/118).

É o relatório.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual são exigidos créditos de ICMS no 

montante total de R$ 139.579,86 (fls. 28/31).

Insurge-se a Agravante contra a r. decisão que indeferiu a 

indicação de bens listados nas fls. 59/61. E, consoante se depreende dos autos, 

o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cediço que o deferimento da recuperação 

judicial não suspende a execução fiscal, nos termos do artigo 6º, §7º, da Lei nº 

11.101/05, pois a dívida tributária não se sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em recuperação judicial, conforme determina o artigo 187 do 

Código Tributário Nacional. 

Art. 6º. A decretação da falência ou o 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 entanto, o C. Superior Tribunal de Justiça tem 

jurisprudência firmada no sentido de que embora o deferimento do 

processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de 

suspender as execuções fiscais, consoante previsão do art. 6º, § 7º, da Lei nº 

11.101/05, os atos judiciais de constrição ou alienação do patrimônio da 

empresa em recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa 

condição, como se extrai dos julgados abaixo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
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SUSPENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 

356 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de Justiça é firme 

no sentido  de  que a execução fiscal não se suspende com o 

deferimento da  recuperação  judicial,  cabendo ao juízo 

universal a competência para os atos expropriatórios ou de 

alienação. Precedentes. (...) 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.

(AgInt no AREsp 1034228/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

Segunda Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO 

FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a 

jurisprudência do STJ, embora o deferimento do 

processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, 

o condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do 

art. 6º, § 7º, da Lei  n. 11.101/05,  os  atos  judiciais que 

reduzam o patrimônio da empresa  em recuperação judicial 

devem ser obstados enquanto mantida essa condição. (...) 4. 

Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1571394/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 

3/3/2016, DJe 24/5/2016).

Ocorre que, na hipótese dos autos, além das alegações da 

parte Agravante, não há qualquer comprovação de que a recuperação judicial 

poderá impedir o oferecimento de garantia ao juízo.

No mais, no tocante ao indeferimento dos bens indicados à 

penhora, cumpre observar o que estabelece o artigo 9º, da Lei nº 6.830/1980, 

in verbis:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária;
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II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 

11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública.

Nessa esteira, em se tratando de nomeação de bens à 

penhora, dispõe a Lei de Execução Fiscal que a indicação deve observar a 

ordem prevista no artigo 11, na qual os bens indicados pela parte às fls. 59/61 

(TNT, toalha, fita, linha, fio, agulha, bordado, entre outros) encontram-se na 

penúltima posição.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte 

ordem: 

I - dinheiro; 

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que 

tenham cotação em bolsa; 

III - pedras e metais preciosos; 

IV - imóveis; 

V - navios e aeronaves; 

VI - veículos; 

VII - móveis ou semoventes; e 

VIII - direitos e ações.

No mais, ainda que a ação de execução tenha que se dar de 

forma menos gravosa para a executada, não se pode olvidar que é o meio pelo 

qual deve ser satisfeito o crédito devido.

Por fim, cumpre observar que não restou comprovado 

eventual comprometimento do capital de giro, apto a inviabilizar sua atividade 

comercial, ou do plano de recuperação judicial, de modo que não há falar em 

necessidade de aceitação dos bens listados às fls. 59/61, que não despertam 

interesse em leilão.

Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.
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Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo de 

Instrumento.

Ana Liarte

  Relatora


