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RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo tecer uma análise acerca das implicações 

decorrentes da Lei nº 13.043/2014 no instituto da recuperação judicial. Por tal 

desiderato, analisar-se-á, preliminarmente, a questão da possibilidade de concessão 

do beneplácito recuperacional independentemente da regularização do passivo fiscal 

do ente societário. Far-se-á, para tanto uma abordagem acerca da observância do 

conjunto normativo que regulamenta a matéria, buscando-se definir e compreender 

o fenômeno da crise empresária e os procedimentos ventilados pelo ordenamento 

pátrio para lidarem com o estado de declínio da empresa, permeando, desse modo, 

o trâmite legal balizado para a concessão do instituto recuperacional. A partir disso, 

será feita uma breve análise acerca do crédito fiscal e especificadamente do 

parcelamento tributário, a fim de favorecer um melhor entendimento acerca do tema 

proposto. Em seguida, serão analisadas as principais decisões judiciais acerca da 

desnecessidade de regularidade junto ao Fisco para a homologação do 

procedimento recuperacional, bem como, os principais entendimentos doutrinários, 

tendo em vista ser uma questão ainda bastante controversa no direito pátrio, que 

ganhou ainda mais contornos após a edição da Lei nº 13.043/2014. Posteriormente, 

buscar-se-á abordar as consequências e avanços decorrentes da desvinculação da 

recuperação judicial à questão da solvibilidade fiscal, para que, assim, sejam 

averiguadas as nefastas implicações resultantes da criação da Lei nº 13.043/2014 

ao instituto da Recuperação Judicial. Por derradeiro, aventar-se-á uma forma de 

solução para a problemática tratada ao se sugerir um plano de recuperação fiscal 

dentro do próprio sistema recuperacional instituído pela Lei nº 11.101/2005.  

Palavras-chave: recuperação judicial; regularidade tributária; lei nº 13.043/2014; 

violação ao direito de ação e ao contraditório; óbice ao acesso à justiça; recuperação 

fiscal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 11.101/2005, ou Lei de Recuperação e Falência (doravante 

denominada de LRE), diferentemente do diploma regente anterior estampado no 

Decreto-lei 7.661/45, foi responsável por determinar um novo paradigma no bojo do 

direito falimentar.  

Com efeito, atualmente, constata-se uma crescente preocupação normativa 

com a preservação e manutenção da empresa enquanto unidade produtora e 

consagradora da função social, do que aquela outrora incidente no curso de vigência 

do Decreto-lei em questão. 

Nesse sentido, é cristalina a finalidade aventada pela LRE, que visa manter e 

soerguer a unidade empresária em crise, apregoando a concepção de ser mais 

interessante sua preservação do que simplesmente a decretação de extinção 

mediante o ato falencial. 

Tais contornos, diga-se, parecem bastante óbvios, já que a falência, no mais 

das vezes, ocorre sem que se tenha qualquer capacidade de satisfazer os 

interesses dos credores, enquanto que o procedimento recuperacional ao promover 

a função social da empresa, também representa um estímulo à Ordem Econômica, 

mediante a conservação do trabalho humano por meio da manutenção dos postos 

de trabalho. 

Assim sendo, ao buscar o resguardo da empresa como um meio de promoção 

social e econômico, o instituto da Recuperação Judicial acaba por ser preferível 

àquele que determina o encerramento total das atividades empresárias, excetuando-

se, é claro, os casos em que esse salvaguarda se revele ser notavelmente inviável.  

O problema, contudo, reside no fato de que a viabilidade da recuperação está 

diretamente condicionada à questão da regularidade fiscal. Nesse sentido, 

estabelece o art. 57 da Lei de Falências c/c o art. 190-A do Código Tributário 

Nacional, que a concessão de tal instituto depende da prova de quitação de todos os 

débitos fiscais.  
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Acontece que, em face da pesada carga tributária brasileira, o Erário não 

raramente é concebido como o maior dos credores das sociedades empresárias. Por 

tal circunstância, aparentemente, o procedimento de recuperação judicial restaria 

frustrado diante da certeza de insolvência fiscal que é vivenciada durante o 

momento de crise da empresa.  

Porquanto, quase que impraticável figuraria o mecanismo de saneamento do 

declínio empresarial, descaracterizando, assim, a finalidade conservativa aventada 

pela LRE.  

Por esta feita, imperiosa uma análise acerca da aplicabilidade dessa previsão 

contida no art. 57 da LRE, frente à averiguação da proporcionalidade de seus 

postulados e, principalmente, dos contornos atuacionais do Estado enquanto credor 

tributário e seu posicionamento na efetividade do instituto recuperacional. 
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2. A LEI Nº 11.101/2005 

 

2.1. Aspectos gerais sobre a crise empresária 

 

Inicialmente, convém estabelecer que o estado de crise consiste na ocorrência 

de um conjunto de eventos ou circunstâncias que são dotados de carga modificativa 

do tramite regular de um procedimento que seja concebido como normal e usual. 

Nesse sentido, advoga Neves (2002, p. 31), que a crise representa “um 

momento crítico, decisivo que normalmente sucede a uma ruptura no status quo”. 

A denominada crise da empresa é, pois, representada pelo fenômeno da 

decadência da sociedade empresária, que, notadamente, ocorre quando os recursos 

financeiros ou patrimoniais se revelam insuficientes para saldar todas as obrigações 

que foram contraídas pela entidade.  

Tem-se, portanto, que o ponto crítico da vida empresária é marcado pela 

questão da insolvência, a qual pode ser desencadeada por diversos fatores, tais 

como uma má gestão administrativa, o sucateamento do aparato tecnológico, a 

defasagem do produto ou serviço prestado, a perda de espaço no mercado e, ainda, 

pelo aumento concorrencial, além do exponencial aumento da carga tributária, 

dentre outros. 

Desta maneira, a causa da crise pode se apresentar sobre múltiplas facetas e 

decorrer tanto de um fator exógeno como de um fator endógeno, ou ainda, da 

conjunção entre esses.  

A este despeito, assevera Fábio Ulhoa (2014, p.82) que: 

“Ela é econômica quando as vendas de produtos ou serviços não se realizam na 
quantidade necessária à manutenção do negócio. É financeira quando falta à 
sociedade empresária dinheiro em caixa para pagar suas obrigações. Finalmente, a 
crise é patrimonial se o ativo é inferior ao passivo, se as dívidas superam os bens da 
sociedade empresária.” 

Não se olvide ainda, que em razão de a empresa atuar como uma das 

principais unidades de produção e de capital da atualidade, a sua crise é 
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representativa de um fenômeno de extrema importância não apenas para os 

empreendedores do negócio em declínio, mas para o próprio país e para toda a 

sociedade como um todo, já que, a depender do vulto da unidade, ou da quantidade 

de núcleos empresariais atingidos, este fato pode resultar em um significativo abalo 

no plano econômico e político, consoante alerta Fábio Ulhoa (2014, p.82): 

“A crise da empresa pode ser fatal, gerando prejuízos não só para os 
empreendedores e investidores que empregaram capital no seu desenvolvimento, 
como para os credores e, em alguns casos, num encadear de sucessivas crises, 
também para outros agentes econômicos. A crise fatal de uma grande empresa 
significa o fim de postos de trabalho, desabastecimento de produtos ou serviços, 
diminuição na arrecadação de impostos e, dependendo das circunstâncias, 
paralisação de atividades satélites e problemas sérios para a economia local, regional 
ou, até mesmo, nacional.” 

Pelo que, necessário se faz proceder a uma análise dos mecanismos jurídicos 

que são deflagrados pela legislação pátria para lidarem com este tormentoso estágio 

da vida empresária. Incursão esta a que se faz no tópico a seguir, vejamos. 

 

2.2. Procedimentos legais ventilados para a crise da empresa 

 

Atualmente, os mecanismos jurídicos aventados para lidarem com o estágio de 

crise empresarial estão regulamentados na LRE, a qual estabelece um duplo 

caminho para a sociedade insolvente que já não apresenta mais condições de arcar 

com o passivo sem o comprometimento total das suas atividades principais, são 

eles: a tentativa de reestruturação patrimonial mediante sua recuperação pela via 

judicial ou extrajudicial, ou a quebra definitiva pela consecução do ato falencial.  

Quanto ao instituto recuperacional, pode-se dizer que se trata de um 

procedimento destinado a resolver a problemática da instabilidade econômica e 

financeira decorrente da atividade empresarial, ou seja, um meio de manutenção e 

preservação concebido para o enfrentamento da situação da crise patrimonial. 

Nestes termos, é esclarecedor o art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que assim 

dispõe: 
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“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica.” 

A contrário senso, tem-se que o instituto da falência representa um ato que põe 

termo à empresa insolvente, transferindo, quando possível for, todo o ativo produtivo 

para o controle de outras entidades comerciais, afim de que, desta forma, seja dada 

continuidade à unidade produtiva.  

Ocorre que, a viabilidade dessa transferência depende não apenas do estado 

de conservação e tecnologia dos ativos, mas da concorrência de diversos outros 

fatores, dentre eles a própria produtividade do empreendimento e, o consequente 

espaço mercadológico. De sorte que, ao menos em tese, há                                                                                

de ser priorizado o procedimento recuperacional em detrimento do instituto da 

falência, já que ele comporta uma maior possibilidade tanto de estimular a Ordem 

Econômica e Financeira, quanto de sanear a crise e a satisfação dos credores 

mediante o adimplemento creditício. 

Nesse sentido, aduz Sergio Campinho (2006, p. 121), que:  

“Nessa ordem de fatores é que na prática, acreditamos, ter-se-á mais processos de 
falência do que de recuperação; mas a vocação da lei deve repousar, sempre, na 
prevalência do conceito recuperatório sobre o liquidatório. Conceitualmente, a 
recuperação é a regra e a falência a exceção. Esse é o espírito a conduzir a exegese 
dos preceitos da Lei nº 11.101/2005.” 

E ainda, Fazzio Junior (2008b, p. 574):  

“A preservação da atividade negocial é o ponto mais delicado do regime jurídico de 
insolvência. Só deve ser liquidada a empresa inviável, ou seja, aquela que não 
comporta uma reorganização eficiente ou não justifica o desejável resgate.” 

Não obstante tais constatações, cumpre enfatizar que essa finalidade 

preservativa nem sempre fora vista como regra no ordenamento jurídico brasileiro.  

Anteriormente, registre-se, o direito falimentar nacional com espeque no 

Decreto-lei 7661/45 consignava os institutos da concordata e da falência para tratar 

da criteriosa situação terminal das sociedades empresarias. Só que, diferentemente 

da LRE, na conjuntura de supracitado diploma normativo, a pretensão de 
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manutenção das empresas em dificuldade econômico-financeira era relegada a um 

plano eminentemente subsidiário, sendo os requisitos para a concessão dessa 

benesse demasiadamente difíceis de serem preenchidos à luz do caso concreto. 

Para se ter uma noção, a concordata abrangia apenas os créditos 

quirografários, e ainda exigia para quem quisesse dela fazer jus, não somente a 

cabal demonstração da recuperabilidade da unidade empresária, mais também a 

quase impossível prova de inexistência de protesto de nenhum título creditício. Fato 

este que submetia as pretensas concordatárias a uma severa situação de 

vulnerabilidade, pois ficavam condicionadas ao mero sentimento e vontade pessoal 

de qualquer um de seus credores. 

Sendo assim, no bojo do antigo diploma falimentar, por mais ínfima que fosse 

a dívida, os credores detinham em mãos o poder de ao seu alvedrio frustrar a 

tentativa de reerguimento da empresa relegando-a ao dissabor da extinção pela 

adoção de um simples ato formal, qual seja, a mera contestação de qualquer 

débito vencido e não pago. 

Pelo que, inexistia na essência do Decreto-lei 7.661/45, uma efetiva 

preocupação com conservação da empresa. Em razão disso, referido diploma não 

mais cumpria com sua função, padecendo por restar completamente ultrapassado, 

principalmente diante da complexidade e dinamismo das atuais relações 

empresárias e da nova conjuntura social, política e econômica nacional; as quais, 

de sobremodo, impõem a essencialidade da empresa enquanto unidade produtiva 

para a própria manutenção da estabilidade nacional.  

São essas, pois, as razões ontológicas que impulsionaram a modificação 

legislativa que foi empreendida pela LRE no campo do direito falimentar brasileiro.  

Em suma, tem-se que com advento da lei nova, foi expurgado o insubsistente 

instituto da concordata e fora estatuído em seu lugar os procedimentos da 

recuperação judicial e extrajudicial, trazendo, assim, a maior inovação já feita ao 

ordenamento neste campo do conhecimento jurídico.  
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Além disso, sob o novel prisma aventado pela LRE, pontua-se que além de ter 

sido erigida a preocupação de mantença da empresa como a finalidade mor do 

direito falimentar, abrandou-se, ainda, o rigor para a aplicação do instrumento 

recuperacional, ao se englobar qualquer unidade em situação de crise, bem como os 

créditos de qualquer natureza, ressalvados os tributários, uma vez que este não se 

sujeitam à negociação.  

Verifica-se, também, que pela LRE, os credores foram conduzidos a uma 

condição de protagonistas da relação recuperacional, sendo-lhes conferido o poder 

de decisão, que pelo art. 35 e seguintes, será exercido em consonância com a boa-

fé e em atenção à vontade da maioria, diferentemente do que ocorria anteriormente, 

onde pelo mero protesto de um único título de crédito, restaria completamente 

frustrada a tentativa de soerguimento da empresa.  

Por fim e, não menos importante, constata-se a exclusão da condicionante de 

inexistência de título protestado, fato esse que caracterizava o grande empecilho 

para a configuração da medida conservativa da organização empresária inserta no 

extinto Decreto-lei 7.661/45.  

Ante o exposto, infere-se que as atuais mudanças perpetradas no âmbito do 

direito falimentar pátrio foram responsáveis por modificar profundamente o modo de 

tratamento do sensível momento da crise da empresa, ao enquadrá-lo com melhor 

correspondência à realidade social e econômica brasileira, privilegiando, assim, não 

apenas a manutenção do empreendimento, mas de toda a estrutura sócio-política 

dela decorrente. 

 

2.3. A sistemática legal balizada para concessão da recuperação judicial  

 

De acordo com a LRE, qualquer organização empresária que se encontre em 

pleno estado de crise, isto é, que não consiga mais solver os débitos de seu passivo, 

detém a pertinência subjetiva para requerer a recuperação judicial, desde que, 

cumulativamente, sejam atendidos os requisitos estampados no art. 48 da referida 
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lei1. Assim, observadas as determinantes legais, deterá o empresário legitimidade 

para pleitear a benesse recuperacional, que deverá ser arguida através pedido ao 

judiciário, instruído conforme o art. 51 da LRE2, sob pena de inadmissão do 

respectivo requerimento. 

                                                
1 Art. 48 da Lei 11.101/05: 

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente 
suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:  
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 
responsabilidades daí decorrentes;  
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;  
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano 
especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 
 IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 
qualquer dos crimes previstos nesta Lei. (...) 
 

2 Art. 51 da Lei 11.101/05: 
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:  
I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-
financeira;  
II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas 
especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária 
aplicável e compostas obrigatoriamente de:  
a) balanço patrimonial;  
b) demonstração de resultados acumulados;  
c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de 
sua projeção;  
III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 
indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, 
discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de 
cada transação pendente;  
IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e 
outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 
pendentes de pagamento;  
V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as 
atas de nomeação dos atuais administradores;  
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;  
VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de 
qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 
respectivas instituições financeiras;  
VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas 
onde possui filial;  
IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive 
as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. (...) 
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Assim, havendo conformidade com os preceitos da lei e, sendo deferido o 

processamento, o juiz nomeará o administrador judicial, que procederá com a 

verificação dos débitos, nos termos do art. 7º.3 Em seguida, caberá ao devedor 

apresentar em prazo improrrogável o plano de recuperação judicial, que na dicção 

do art. 53, deverá demonstrar de forma cabal e idônea, as medidas que serão 

adotadas pela pretensa recuperanda para a superação do estado de crise e para o 

consequente soerguimento da unidade empresária. 

Neste ponto, adverte Ulhoa (2013, p. 120-121), que o magistrado deverá, 

prudentemente, analisar a viabilidade da respectiva concessão, vez que o 

deferimento da medida somente deverá contemplar as unidades que apresentem 

uma plausível medida de produtividade, do contrário, estar-se-ia empregando 

incorretamente o instituto recuperacional para servir aos particulares propósitos e 

interesses espúrios dos requerentes, desvirtuando completamente a teleologia de 

consagração da função social e estímulo econômico aventada pela própria lei.   A 

esse despeito, convém colacionar ipsis litteris as palavras do eminente jurista: 

“Nem toda empresa merece ou deve ser recuperada. A reorganização de atividades 
econômicas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação, seja na forma de 
investimentos no negócio em crise, seja na de perdas parciais ou totais de crédito. 
Em última análise, como os principais agentes econômicos acabam repassando aos 
seus respectivos preços as taxas de riscos associados à recuperação judicial ou 
extrajudicial do devedor, o ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na 
sociedade brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços 
oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e preços se destina 
a socializar os efeitos da recuperação das empresas.   

Veja que não estou considerando, aqui, os custos do processo de recuperação 
judicial, como os honorários do administrador judicial, dos profissionais contratados 
para assessorá-lo, peritos, custas e outras despesas. Quanto a estes, não há dúvidas 
de que cabe ao próprio devedor em recuperação o seu pagamento. Falo dos custos da 
recuperação da empresa , que são socializados por um encadeamento complexo de 
relações econômicas e sociais. Explico. Imagine que os    bancos vejam, em diversos 
processos judiciais de recuperação dos respectivos devedores, seus créditos 
transformados em capital, pelo plano de reorganização aprovado pela maioria dos 
credores e homologado pelo juiz. Isso implica que, em vez do dinheiro emprestado, 
os bancos receberão ações ou quotas da sociedade empresária devedora, tornando-se 
— a contragosto ou não — sócios de um negócio de futuro incerto. Quer dizer, se as 
medidas de recuperação frutificarem, os bancos terão de volta o seu dinheiro; mas 
em caso contrário, perderão tudo que haviam emprestado. Essa mudança importará 
impacto nas taxas de juros praticadas pelos bancos. A transformação do crédito em 

                                                
3 Art. 7º, caput da Lei 11.101/05: 

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis 
e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, 
podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.  
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capital passa a ser um risco associado à recuperação judicial do devedor e para se 
assegurar contra ele, os bancos calcularão um spread específico para embutir em 
seus juros. Com isso, o custo do dinheiro aumentará e, consequentemente, todos os 
empresários fornecedores de bens ou serviços que dependam de financiamento 
bancário acabarão por repassar o aumento a seus preços. Juros bancários altos, todos 
sabem, também podem retardar o processo de desenvolvimento econômico do país. 
Quer dizer, o custo da recuperação das empresas (não do processo judicial de 
recuperação, especificamente) é suportado, a rigor, pela sociedade brasileira.   

Mas se é a sociedade brasileira como um todo que arca, em última instância, com os 
custos da recuperação das empresas, é necessário que o Judiciário seja criterioso ao 
definir quais merecem ser recuperadas. Não se pode erigir a recuperação das 
empresas um valor absoluto. Não é qualquer empresa que deve ser salva a qualquer 
custo. Em muitos casos — eu diria, na expressiva maioria deles — se a crise não 
encontrou uma solução de mercado, o melhor para todos é a falência, com a 
realocação em outras atividades econômicas produtivas dos recursos materiais e 
humanos anteriormente empregados na da falida.” 

No mais, convocar-se-á a Assembléia Geral dos Credores para deliberar sobre 

a aprovação ou não do plano de recuperação judicial, desde tenha subsistido 

alguma objeção (art. 56)4. Por outro lado, não tendo havido quaisquer objeções por 

parte dos credores, o juiz concederá de pronto a recuperação à luz do art. 58 da 

referida Lei5. 

                                                
4 Art. 56, da Lei 11.101/05: 

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 
assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.  
(...) 
 § 4o Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a falência do 
devedor. 
 

5 Art. 58, da Lei 11.101/05: 
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano 
não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela 
assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.  
§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma 
do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:  
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à 
assembléia, independentemente de classes;  
II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 
(duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;  
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados 
na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei.  
§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não 
implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. 
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De outro modo, se ocorrer objeção e, instada a se manifestar a assembléia 

geral dos credores opinar pelo repúdio do plano de recuperação, o caminho a ser 

seguido pelo juiz deverá ser o da decretação da falência (§4º, art. 56); ou, ainda, de 

forma excepicional, a concessão da benesse legal mediante uso do instituto 

denominado de “cram down”. Contudo, para o uso de tal excepcionalidade será 

indispensável que estejam cabalmente presentes os requisitos do §1º do art. 58, sob 

pena de se legitimar uma atuação despropositada e arbitraria do magistrado. 

Por último, em sendo concedida a recuperação, dar-se-á execução ao plano e 

a empresa prosseguirá operando ativamente no mercado. Neste curso, a 

recuperação poderá lograr êxito e cumprir o escopo de sanar a crise econômico-

financeira; ou nos termos do art. 73, inciso IV,6 ser convolada em falência ante a 

frustração das obrigações assumidas no plano de recuperação.  

São estes, portanto, os principais pontos procedimentais a serem permeados 

por uma empresa em crise no curso do inter recuperacional.  

Contudo, em que pese à aparente facilidade do procedimento para a 

concessão da medida, é salutar observar, que na prática, a sua configuração não 

revela ser algo tão fácil. Isto porque, a LRE em conformidade com o Código 

Tributário Nacional reclama, ainda, a demonstração de solvência fiscal pela pretensa 

recuperanda. Exigindo, dessarte, a diabólica prova de quitação dos débitos 

tributários àqueles que se encontram em plena situação de dificuldade financeira. 

Fato este que, obviamente, termina por frustrar a pretensão de reerguer a 

organização empresária. Pois que, decerto, dificilmente, uma empresa candidata a 

recuperação judicial estará regular perante o Fisco. 

Contudo, antes de adentramos neste tema, convém proceder previamente a 

uma análise acerca do crédito fiscal e, mais especificadamente, sob o instituto do 

parcelamento, para fins de favorecer um melhor entendimento em torno da temática 

                                                
6 Art. 73, da Lei 11.101/05: 

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:  
(...)  
IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do 
art. 61 desta Lei. 
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tratada. Isso porque, o referido instituto atua como uma das mais usuais modalidade 

de suspensão da exigibilidade tributária, consequência esta que finda por possibilitar 

a não sujeição pelas recuperandas as rigorosas medidas satisfativas que o crédito 

público faz jus. 
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3. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Convém primeiramente estabelecer que a relação obrigacional operada entre o 

ente público e o contribuinte não decorre de uma simples relação de sujeição deste 

para com aquele, mas ao seu revés, da constatação fática ou jurídica de uma 

conduta ou situação abstratamente prevista em lei, que tem por condão elencar o 

suporte fundamentador que faz nascer a dívida tributária.  

Trate-se, do chamado fato gerador, que nos termos dos arts. 114 e 115 do 

CTN, apresenta a seguinte conceituação: 

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência. 
 
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da 
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure 
obrigação principal. 

Assim, configurado factualmente o evento determinante da estabelecido em lei, 

surge então a obrigação tributária, que não enseja propriamente o direito ao crédito, 

mas tão somente, a instauração da relação jurídica entre o contribuinte e o erário. 

Eis que, o surgimento do direito fazendário de exigir o pagamento do tributo se dá 

apenas mediante a constituição do crédito tributário.  

A esse despeito, convém colacionar as palavras de Machado (2010, p. 123): 

“É sabido que obrigação e crédito, no Direito privado, são dois aspectos da mesma 
relação. Não é assim, porém, no Direito Tributário brasileiro. O CTN distinguiu a 
obrigação (art. 113) do crédito (art. 139). A obrigação é um primeiro momento na 
relação tributária. Seu conteúdo ainda não é determinado e o seu sujeito passivo 
ainda não está formalmente identificado. Por isto mesmo a prestação respectiva 
ainda não é exigível. Já o crédito tributário é um segundo momento na relação de 
tributação. No dizer do CTN, ele decorre da obrigação principal e tem a mesma 
natureza desta (art. 139). Surge com o lançamento, que confere à relação tributária 
liquidez e certeza.  

Para fins didáticos, podemos dizer que a obrigação tributária corresponde a uma 
obrigação ilíquida do Direito Civil, enquanto o crédito tributário corresponde a essa 
mesma obrigação depois de liquidada. O lançamento corresponde ao procedimento 
de liquidação.” 
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Por crédito tributário entende-se, consoante aduz, Carvalho (2011, p. 436), “o 

direito subjetivo que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tributária e que lhe 

permite exigir o objeto prestacional, representado por uma importância em dinheiro”. 

Por sua vez, nos termos do art. 142 do CTN7, o direito estatal à exigibilidade do 

tributo, isto é, a constituição do crédito tributário, somente se opera mediante a 

realização do privativo procedimento administrativo exarado pela autoridade 

competente, qual seja, o lançamento, que tem por finalidade dotar o débito de 

líquidez e certeza.  

Nesse sentido, afirma Sabbag (2011, p.757): 

“Com efeito, o lançamento é o instrumento que confere a exigibilidade à obrigação 
tributária, quantificando-a (aferição do quantum debeatur) e qualificando-a 
(identificação do an debeatur). Em outras palavras, esta, sendo ilíquida e exigível, 
carece dos atributos de certeza e liquidez, que se dão pela atuação do Fisco, por 
meio do lançamento. Com a formalização deste, não há que se falar em “obrigação 

tributária”, mas em crédito tributário.” 

Destarte, somente após o procedimento do lançamento do tributo, o qual pode 

ocorrer sobre diversas modalidades (art.147 e seguintes), é que será exigível o 

débito fiscal, emergindo, assim, o direito estatal de se cobrar o tributo. 

 
3.1. Contextualizando o problema. O procedimento de cobrança da dívida fiscal 

 

Findo o trâmite administrativo de constituição do crédito tributário, o sujeito 

passivo é notificado para pagar o tributo. Se, por acaso, restar inadimplente, emerge 

o direito da Fazenda inscrever em dívida ativa o que lhe é devido, para fins de 

promoção da consequente cobrança, desta vez, mediante a via judicial.  

                                                
7 Art. 142 do Código Tributário Nacional: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 



 

Insuficiência normativa. 
A recuperação judicial e a exigibilidade de regularidade fiscal diante das novas regras 

estatuídas pela Lei nº 13.043/2014 
VITTOR JOSÉ DE SIQUEIRA LOPES 

 

21 
 

Aqui, é importante aventar que o processo de execução fiscal é regido por 

disposições próprias, regulamentadas na Lei nº 6.830/80, de modo que, se sujeita 

apenas subsidiariamente ao Codex Processual. Este é o teor do art. 1º de referida 

lei: 

“A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.” 

Nos termos do citado diploma legal, o processo de execução será instaurado 

mediante uma simples petição dirigida ao juiz competente, formada tão somente 

pelo pedido, o requerimento para citação e instrução da peça com o mero 

acostamento da certidão de dívida ativa, por ser tal título indispensável para 

comprovação da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. 

No trâmite do feito, verifica-se que após o deferimento da inicial, o executado, 

depois de citado, terá 5(dias) para satisfazer o débito exequendo ou garantir a 

execução, sob pena de sofrer as medidas constritivas previstas, as quais, nos 

termos do art. 10 da citada Lei, poderá recair sob quaisquer bens de natureza 

penhorável do executado.    

A Lei de Execuções Fiscais estabelece ainda, uma ordem de preferência legal 

infirmando que a penhora recairá sobre valores pecuniários e, até mesmo, sobre o 

faturamento, direitos e ações da parte executada. 

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. 

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, 
industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. 
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§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o 
inciso I do artigo 9º. 

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular 
ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do 
processo. 

Patente, pois, a severidade da ação de execução fiscal para o devedor 

insolvente que insista ou não apresente condições para saldar o seu débito, como é 

o caso das empresas recuperandas, que inexoravelmente podem ter sua situação 

de crise agravada pela incapacidade financeira para se manterem regular perante o 

estado. 

Doutra banda, é importante frisar que as dívidas fiscais não podem ser 

renegociadas pela livre manifestação de vontade das partes interessadas. Pois, por 

força do princípio da legalidade, somente mediante expressa previsão legal se faz 

possível a realização de acordo sob os créditos tributários (art. 171 do CTN8). Fato 

este que também termina por agravar ainda mais a situação das recuperandas. 

Ademais, a concessão da recuperação judicial não enseja a suspensão das 

execuções fiscais, consoante inteligência do art. 6º, §7° da LRF9, nem tampouco 

subsiste qualquer dispositivo tanto na Lei nº 6.830/80, quanto na Lei nº 11.101/05 

que delimite o alcance das constrições judiciais que se realizem no curso do feito 

executivo fiscal manejado em face das empresas em pleno estado de recuperação. 

Tudo isso, impõe uma enorme gama de incertezas e inseguranças sobre um instituto 

que já é por sua própria natureza orquestrado pelo advento da álea, tendo em vista 

                                                
8 Art. 171 do Código Tributário Nacional: 

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação 
tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e 
conseqüente extinção de crédito tributário.  
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. 
 

9 Art. 6º, da Lei 11.101/05: 
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. 
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que, dentre outras condicionantes, encontram-se plenamente submetido à condições 

favoráveis do mercado. 

Contudo, uma das formas de não se sujeitar a este tormentoso procedimento 

judicial, além da óbvia quitação do débito, seria a configuração de alguma das 

causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do 

CTN10, dentre elas o parcelamento. E tal desiderato se dá, posto que na pendência 

de alguma das causas suspensivas resta por suspenso o competente processo 

executivo, impedindo, assim, a consecução de medidas judiciais constritivas, tais 

como a penhora dos ativos da empresa recuperanda. 

 

3.2. O parcelamento do crédito tributário 

 

Segundo informa Ricardo Alexandre (2011, p. 420), o parcelamento “consiste 

numa medida de política fiscal com a qual o Estado procura recuperar créditos e 

criar condições práticas para que os contribuintes que se colocaram numa situação 

de inadimplência tenham a possibilidade de voltar para a regularidade, usufruindo 

dos benefícios daí decorrentes”. 

Nesse sentido, diz-se que o parcelamento visa à satisfação integral do débito 

fiscal, operando, contudo, efeitos tipicamente suspensivos em vez de extintivos, já 

que se trata de um pagamento deferido em parcelas. 

                                                
10 Art. 151 do Código Tributário Nacional: 

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:  
I - moratória;  
II - o depósito do seu montante integral;  
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;  
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
 V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;  
VI – o parcelamento.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios 
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.  
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Por produzir efeitos suspensivos, o parcelamento gera, como o próprio nome 

diz, a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, inclusive, das dívidas 

exequendas, que terão por suspenso o curso do processo enquanto o executado 

honrar regularmente com as parcelas que foram por ele firmadas.  

Pelo que, o parcelamento figura como um importante mecanismo de tutela para 

aqueles que querem, mas por incapacidade econômico-financeira, não conseguem 

se manter regulares diante do Fisco. Viabilizando, deste modo, de forma notável o 

instituto da recuperação judicial, já que resguarda as recuperandas das intempéries 

e dissabores resultantes de uma execução fiscal. 

Outrossim, verifica-se também, que por meio da suspensão do crédito tributário 

pelo advento do parcelamento, poderão as empresas, bem como qualquer 

contribuinte, requerem a certidão positiva com efeitos de negativa, gozando, assim, 

das mesmas benesses daqueles que se apresentam quites perante o Erário; tais 

como: o recebimento de benefícios fiscais mediante prévia disposição legal nesse 

sentido, participação em licitações, apresentação de credibilidade para fins de 

contrair empréstimos bancários, dentre outros. 

Nesta linha de raciocínio advoga Zanello (2011, p. 112): 

“Da suspensão da exigibilidade do crédito decorre o direito, de o sujeito passivo da 
obrigação tributária, obter certidões positivas com efeitos de negativas de débitos 
fiscais, necessários para viabilizar a competitividade da empresa no mercado. Daí a 
importância do efeito suspensivo do parcelamento de débitos tributários para as 
empresas viáveis, já que a legislação tributária brasileira está voltada à imposição do 
pagamento de tributos sob pena de impedimento do exercício da atividade 
econômica, no lugar da fiscalização e cobrança dos débitos pelo devido processo 
legal, conforme o disposto no art. 193 do CTN.” 

Portanto, é assente a relevância dos efeitos do parcelamento da dívida fiscal, 

para as empresas e empreendedores que se encontram imersos em um estado de 

crise.  
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4.  A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A QUESTÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

 

Como dito anteriormente, o art. 190-A do Código Tributário Nacional reclama 

para a concessão da recuperação judicial a prova de quitação de todos os tributos: 

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova 
de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta 
Lei. 

Além disso, conforme também já foi afirmado, nos termos do art. 57 da LRE, o 

devedor deverá no curso do processo de recuperação judicial apresentar prova da 

regularidade tributária para fins de conseguir a homologação da citada benesse 

legal:  

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de 
credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, 
o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 
151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional. 

Acontece que, dita exigência evidencia o despropósito e a desatenção do 

legislador, na medida em que contraria e impossibilita em grande medida o 

deferimento e execução do procedimento de recuperação.  

Isto porque, certamente, a solvibilidade fiscal das recuperandas figura como a 

grande exceção dos casos de pleito ao instituto da Recuperação Judicial. E, a razão 

disto é clara, diante da pesada carga tributária incidente no Brasil, não é 

desproporcionado, nem tampouco desarrazoado se cogitar que o fisco figura como 

um dos grandes credores das sociedades empresárias, em especial daquelas que 

se encontram imersas no estado de crise. 

Com efeito, o empreendedor que se encontra à beira da crise prefere, no mais 

da vezes, saldar as dívidas correlatas com a sua atividade fim, o que, via de regra, 

não contempla os débitos tributários; restando, assim, ainda mais agravada a 

situação das entidades perante o Erário.  

Há de se ressaltar ainda, que, não raramente, as empresas possuem débitos 

fiscais junto às três esferas federativas. Razão pela qual, a exigibilidade de quitação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art205
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plena dos tributos, por certo, redundaria na caducidade do instituto da recuperação 

judicial, assim como restou outrora quase que sem uso a extinta concordata diante 

da já mencionada exigência de inexistir qualquer protesto de título creditício para 

quem dela quisesse fazer jus. 

Entretanto, atento a tudo isto, o legislador sabiamente atenuou o rigor da 

referida determinação legal, viabilizando a preservação da empresa mediante a 

apresentação da mera certidão positiva com efeitos de negativa, a qual, conforme já 

declinado supra, pode ser expedida por meio do simples parcelamento dos créditos 

tributários. Destarte, não se exige, necessariamente, a prova da quitação de todas 

as dívidas e encargos fiscais para habilitar-se à concessão da recuperação pela via 

judicial, o que, certamente, seria um enorme equívoco, levando-se em consideração 

a incapacidade financeira das sociedades empresárias em crise. 

Nesse contexto, andou bem também o legislador quando determinou, nos 

termos do art. 155-A, §3° do CTN c/c art. 68 da LRF, que o parcelamento do 

devedor em recuperação judicial seria promovido sob sistemática mais branda da 

estabelecida para o parcelamento comum, o qual se encontra expressamente 

consagrado no art. 10 da Lei n° 10.522/02. E, a razão para tanto é óbvia, eis ser 

natural a situação de completa vulnerabilidade de tais contribuintes, ao passo que se 

impõe a necessidade de adoção de um tratamento completamente distinto criado a 

partir de legislação específica: 

Código Tributário Nacional 

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em 
lei específica.  

(...) 

§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos 
tributários do devedor em recuperação judicial.  

§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na 
aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em 
recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior 
ao concedido pela lei federal específica.  
 
Lei n. 11.101/05 

Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, 
em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
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Em que pese, porém, a atenção legislativa em tais pontos, durante muito tempo 

o legislador quedou-se inerte quanto à criação de tal legislação, a qual, para se ter 

uma ideia somente foi promulgada no âmbito da administração federal no ano de 

2014, através da expedição da Lei nº 13.043/2014.  

Portanto, pouco mais de 9 (nove) anos depois da determinação esculpida no 

art. 155-A, §3° do CTN, o que restou por gerar inúmeras divergências na 

jurisprudência pátria, inclusive dentro do próprio STJ, mesmo o art. 155-A, §4° do 

CTN expressamente prevendo que enquanto inexistisse a referida legislação 

específica, os parcelamentos das recuperandas se regeriam na conformidade das 

leis gerais que regulam tal ato, a qual, repita-se, no bojo da União encontra-se 

consagrada no art. 10 da Lei n° 10.522/02. 

 

4.1. A inexigibilidade da regularização fiscal para a homologação da 
recuperação judicial 

 

Consoante exposto, embora diretivo o comando legal do art. 155-A, §4° do 

CTN, no sentido de aplicabilidade das condições gerais de parcelamento enquanto 

inexistir legislação especial para a promoção dos parcelamentos fiscais das 

recuperandas, verifica-se que os tribunais pátrios no afã de conservar as sociedades 

em crise – em uma evidente atenção, portanto, à finalidade do instituto 

recuperacional – começaram a determinar a desnecessidade de prova da 

regularidade fiscal enquanto a lei especial não fosse promulgada.  

Os adeptos dessa teoria consignavam o entendimento de que o parcelamento 

não se tratava de uma faculdade do erário, mas sim de um direito dos devedores. 

Razão pela qual, as pretensas recuperandas não poderiam se sujeitar às condições 

normais de parcelamento, ainda mais diante de sua particular situação econômica e 

financeira, que claramente inviabilizaria a empreendida tentativa de conservação e 

soerguimento do empreendimento. 
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Entretanto, embora consistente os fundamentos da citada tese, em sentido 

contrário, subsistia também jurisprudência entendendo pela aplicabilidade do art. 

155-A, §4° do CTN. Gerando, assim, enorme instabilidade e insegurança jurídica 

sobre o tema, de modo que, a depender da convicção do julgador e da consequente 

corrente por ele perfilhada, ter-se-ia um tratamento totalmente distintivo sobre um 

mesmo fato, condicionando os deferimentos ou indeferimentos do pleito 

recuperacional ao mero subjetivismo do juiz.  

Coube, porém, ao Superior Tribunal de Justiça pacificar a controvérsia, o que o 

fez no RESP nº 1.187.404/MT, ao consignar o entendimento pela inaplicabilidade 

do art. 57 da LRF, bem como do art. 190-A do CTN enquanto pendesse de 

omissão o legislador, resguardado, assim, a intenção preservacional da lei. 

Oportuno colacionar, in literris, a emblemática emenda deste julgado: 

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA 
RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 
DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. 
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO 
DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  

1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, 
sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação 
de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica".  

2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser 
interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas 
tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do 
crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de 
suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.  

3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que 
conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento 
do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente 
e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em 
sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto 
se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal 
para que lhe seja concedida a recuperação.  

4. Recurso especial não provido.  
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Importante pontuar que tal entendimento foi dominante também no seio da 

doutrina nacional, sendo, inclusive ventilado no teor do enunciado 55 da I Jornada 

de Direito Comercial: 

Enunciado 55. O parcelamento do credito tributário na recuperação judicial é um 
direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for 
editada a lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n. 
11.101/2005 e no art. 191-A do CTN. 

Assim, a partir do RESP nº 1.187.404/MT, até o advento da Lei nº 13.043/2014, 

vigeu a desnecessidade de apresentação da regularidade fiscal para a 

contemplação do instituto recuperacional. 

Acontece que, em que pese a intenção conservativa da empresa, tal 

entendimento revela-se, de certo modo, ineficaz, pois não blinda as recuperandas de 

uma possível constrição judicial promovida no bojo do feito executivo fiscal. Isto 

porque, os créditos tributários, diante dessa situação, não teriam sua exigibilidade 

suspensa em face da ausência de qualquer parcelamento.  

Além disto, por não haver a regularidade fiscal, as empresas restariam 

impossibilitadas de receber incentivos fiscais ou creditícios do Poder Público. E, 

ainda, retirar-se-ia a primazia e importância dos créditos do Erário, ao passo que os 

devedores traçariam o plano de recuperação judicial sem qualquer observância e 

preocupação com a dívida fiscal, o que ensejaria, inclusive, na confecção de um 

plano terminantemente incompleto, despido da real situação econômica e financeira 

do devedor, violando, assim, ao preceito rotulado no art. 53 da Lei n. 11.101/05, que 

exige uma descrição pormenorizada do passivo da empresa candidata à 

recuperação. 

Portanto, anacronicamente, a pretensa salvaguarda da empresa nos termos 

delineados pelo STJ e pelo enunciado 55 da I Jornada de Direito Comercial, 

certamente, conduziriam a uma provável frustração do procedimento de recuperação 

judicial. Já que, evidente a subsistência de débitos tributários e, a consequente 

atuação judicial do Estado no sentido de satisfazer integralmente o seu crédito a 

partir da promoção de uma execução fiscal. 
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Em face disso, conforme assevera Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli (2013, 

p. 137), consolidou-se no STJ o entendimento de que, embora o feito executivo não 

reste suspenso pelo deferimento da recuperação judicial conforme dicção do art. 6º, 

§7º da LRF, são vedados a adoção de quaisquer atos judiciais que possam implicar 

na inviabilização do soerguimento da empresa.  

A esse respeito, colaciona-se o seguinte julgado de relatoria da douta Min. 

Nancy Andrighi: 

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE 
VALORES LEVANTADOS EM CUMPRIMENTO DE PLANO HOMOLGADO. 
GARANTIA DE JUÍZO DE EXCUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE 
SIMULTÂNEO. INVIABILIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL.  

1. As execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial não 
se suspenderão em virtude do deferimento do processamento da recuperação 
judicial ou da homologação do plano aprovado, ou seja, a concessão da 
recuperação judicial para a empresa em crise econômico-financeira não tem 
qualquer influência na cobrança judicial dos tributos por ela devidos.  

2. Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, são vedados atos 
judiciais que inviabilizem a recuperação judicial, ainda que indiretamente 
resulte em efetiva suspensão do procedimento executivo fiscal por ausência de 
garantia de juízo.  

3. Recurso especial não provido. 

(STJ – Resp: 1166600 RJ 2009/0225323-2, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, 
Data de Julgamento: 04/12/2013, T3 – Terceira Turma, Data da Publicação: DJe 
12/12/2012) 

E ainda, trecho da decisão de lavra do excelentíssimo Min. Sidnei Beneti, no 

AgRg no CC 114.657, da 2ª Seção, publicado no DJ 24/03/2011: 

“(...) As execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da 
recuperação judicial, contudo, após o deferimento do pedido de 
recuperação e aprovação do respectivo plano, pela Assembléia Geral 
de Credores, é vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da 
devedora, pelo Juízo onde se processam as execuções.” 

Não obstante, mister se faz pontuar que tal solução também não se revela 

completamente acertada, embora não se possa negar que atenue bastante a 

insegurança gerada pela questão da insolvibilidade junto ao erário. E, tal 

constatação se deve ao fato de que obstaculizar a adoção de qualquer medida 

constritiva, certamente conduziria a uma suspensão indireta da execução fiscal em 
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decorrência do mero deferimento do instituto recuperacional, o que, conforme já 

declinado, é legalmente vedado nos termos do art. 6º, §7º da LRE.  

Além disso, por certo, a incidência da suspensão indireta da execução fiscal 

diante da impossibilidade de levar a cabo atos de penhora, ensejaria na frustração 

de um crédito líquido e certo, que constitui a própria fonte de receita do poder 

público. Razão pela qual, interferir no recolhimento dessa fonte de custeio implica 

diretamente em comprometer a consecução dos atos e políticas públicas. 

Por tais motivos, resta clarividente o desacerto tanto da indiscriminada 

exigência de regularização perante o fisco para fins de contemplação da 

recuperação judicial, como o afastamento completo desta exigência em face da 

omissão legislativa na criação de condições específicas para o parcelamento das 

devedoras em recuperação.   

 

4.2. A LEI Nº 13.043/2014. 

 

Com o advento da Lei nº 13.043/2014, pode-se dizer que, aparentemente, em 

nível federal a problemática entre o instituto da recuperação judicial e a questão 

tributária teria sido ultrapassada. Uma vez que, o referido diploma teria previsto as 

condições e formas específicas para o parcelamento dos créditos tributários dos 

devedores em recuperação, consagrando, assim, ao menos em tese, a função social 

da empresa e o princípio da isonomia tributária, ao relegar tratamento distintivo para 

os contribuintes que se encontram em severa situação de fragilidade, como é o caso 

das organizações sociais em crise. 

Contudo, ao se proceder a uma leitura mais atenta desta lei, especificadamente 

de seu art. 43, que conferiu nova redação a Lei n° 10.522/02 com a inserção do art. 

10-A, verifica-se que a situação ainda não foi propriamente resolvida, pois, 

desarrazoadamente, o legislador preceitua para a concessão do parcelamento em 

condições especiais, que a empresa recuperanda renuncie de forma irrevogável ao 

direito que fundamente qualquer processo administrativo ou judicial, sob o qual 



 

Insuficiência normativa. 
A recuperação judicial e a exigibilidade de regularidade fiscal diante das novas regras 

estatuídas pela Lei nº 13.043/2014 
VITTOR JOSÉ DE SIQUEIRA LOPES 

 

32 
 

penda eventual discussão acerca do cabimento ou da quantificação de certa 

tributação. 

Art. 10-A. 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 nº 
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: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

(...) 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos do empresário ou da 
sociedade empresária constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da 
União, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo 
ou em fase de execução fiscal já ajuizada, ressalvados exclusivamente os débitos 
incluídos em parcelamentos regidos por outras leis. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 
2014) 

§ 2o No caso dos débitos que se encontrarem sob discussão administrativa ou 
judicial, submetidos ou não à causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito 
passivo deverá comprovar que desistiu expressamente e de forma irrevogável da 
impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, 
renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a ação judicial e 
o recurso administrativo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Pelo que, observa-se que a exigência do §2º do art. 10-A da Lei n° 10.522/02, 

fere a razoabilidade e viola de forma bastante clara a inafastabilidade jurisdicional, 

bem como o direito de ação, que se encontram consagrados no art. 5º da CF: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

(...) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito; 
 
 

Além do que, cerceia o direito ao contraditório e a ampla defesa do 

contribuinte, ao passo que lhe retira todos os instrumentos de tutela de seu direito de 

discussão ao crédito.   

Nesse inter, não é forçoso registrar que a lei não pode ser concebida como um 

instrumento de legislação abusiva e limitativa do exercício de direitos 

constitucionalmente previstos para assegurar a cobrança de tributos. Logo, por 

incorrer em múltipla inconstitucionalidade, impõe-se a necessidade de revisão 

legislativa sobre a matéria em apreço. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art43
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Oportuno observar que a exigência do §2º do art. 10-A da citada lei, abre ainda 

margem para eventuais arbitrariedades do Fisco. Isto porque, mesmo que fosse 

indevida a tributação, o suposto sujeito passivo, compulsoriamente, teria que 

proceder com o parcelamento sem nem ao menos poder discuti-lo, para que assim 

pudesse fazer jus ao procedimento específico de parcelamento aventado na lei. 

Procedimento este, que, enfatize-se, figura como direito subjetivo das 

empresas e não como uma faculdade ou benesse instituída pelo poder público, 

razão pela qual, deveria obrigatoriamente representar uma vantagem ao contribuinte 

e não um ônus despropositado, conforme indistintamente se infere da Lei nº 

13.043/2014. 

Por outro lado, atente-se ainda para a aberração contida no § 1º do referido art. 

10-A da Lei n. 10.522/02, que chega ao absurdo de incluir no parcelamento, 

inclusive, os débitos que pendam de constituição, isto é, aqueles que não adquiriram 

nem ao menos o requisito da exigibilidade e, por isso, não poderiam sequer serem 

cobrados. 

Em tais termos, convém colacionar esclarecedor trecho do artigo de Arthur 

Magliari Júnior: 

“A inconstitucionalidade deste dispositivo é de uma clareza palmar, que faria corar 
até mesmo Maquiável! Então, a forma como a União autoriza o parcelamento diz 
respeito a todo e qualquer débito mesmo aqueles que ainda não constam de débitos 
constituídos, isto é, aqueles que nem mesmo o devedor sabe de sua existência, ou 
outros não inscritos, isto é, aqueles que, ainda que tenham sido constituídos pendem 
sobre os mesmos prazos, objeções, discussões, questionamentos, e, ainda, aqueles 
que já ultrapassaram a esfera do campo administrativo e já se encontram no Poder 
Judiciário, exercendo o devedor o sagrado direito de defesa, constitucionalmente 
assegurado, ou, ainda, em execução fiscal assegurada com penhora realizada, e, 
finalmente, outros débitos decorrentes de outras legislações anteriores ou posteriores 
a presente.  

Colocado de outra forma, mesmo que os débitos estejam sendo discutidos 
judicialmente ou aqueles que nem sequer o próprio empresário tenha conhecimento 
de sua existência, poderiam ser incluídos no absurdo processo de parcelamento. 

(...) 

Dessa maneira, dentro do controle da legalidade que já vem sendo exercido a edição 
da Lei 13.043/2014, alterando a Lei 10.522/2002, com a inclusão de normas 
absurdas e inconstitucionais vem na contramão do direito recuperacional ao suprimir 
garantias constitucionais e duramente conquistadas ao longo de décadas de 
democracia e respeito aos direitos, motivo pelo qual entendemos que a declaração da 
inconstitucionalidade desse dispositivo se impõe.” 
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E, ainda trechos do notável estudo doutrinário intitulado “A Lei de Recuperação 

Judicial e a Questão Tributária”, veiculado recentemente em sítio da internet, pelo 

então Ministro Luís Felipe Salomão e pelo Professor Paulo Penalva Santos, os quais 

trazem novas luzes sobre o tema abordado: 

“(...) 

A Lei n. 13.043 de 13 de novembro de 2014 O art. 43 da Lei n. 13.043 de 13 de 
novembro de 2014 conferiu nova redação ao artigo 10-A da Lei n. 10522, de 19 de 
julho de 2002, instituindo um parcelamento específico para o pagamento das dívidas 
tributárias de sociedades em recuperação judicial [3].  

Todavia, parece, a partir de um exame mais acurado da questão, que a simples 
edição de lei especial, da forma como foi disposta, não resolve a questão.  

É bem de ver que, em cumprimento ao artigo 44 da Lei n. 13.043/14, sobreveio a 
Portaria Conjunta 01, do Procurador Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da 
Receita Federal, publicada no D.O.U. de 18 de fevereiro, pretendendo dispor sobre o 
parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional, e em um capítulo específico 
(alterando a anterior portaria conjunta sobre o mesmo tema), disciplinou o 
parcelamento para as pessoas jurídicas em recuperação judicial.  

De início, parece que a portaria conjunta baralha alguns conceitos e funções, 
especialmente em relação ao administrator judicial, exigindo sua assinatura no 
requerimento de parcelamento. Contudo, na recuperação judicial, o papel do 
administrador é bem outro, justamente o de, primordialmente, fiscalizar as 
atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação.  

Note-se, ademais, que o problema do parcelamento continua no que diz respeito às 
dívidas fiscais estaduais e municipais.  

Além disso, outros dois pontos merecem análise mais acurada em relação ao 
parcelamento específico para o pagamento das dívidas tributárias de sociedades em 
recuperação judicial. São os previstos, respectivamente, nos parágrafos primeiro e 
segundo do referido artigo 44, da lei de regência.  

No primeiro, o legislador exige que o contribuinte inclua no parcelamento a 
totalidade de seus débitos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, mesmo que 
discutidos judicialmente.  

De outro lado, o parágrafo segundo condiciona a concessão do parcelamento à 
desistência expressa, e de forma irrevogável, de qualquer impugnação, ação ou 
recurso e, cumulativamente, a quaisquer alegações de direito sobre as quais se 
fundem as lides administrativas e judiciais. 

Essas duas exigências, criadas pela lei e repetidas na portaria regulamentadora, 
são de constitucionalidade duvidosa. Em ambos os casos, impor ao contribuinte 
a renúncia ou ônus para o exercício de um direito que a Constituição da 
República lhe assegura, pode significar legislar de forma abusiva. O Supremo 
Tribunal Federal, interpretando o caput do artigo 150 da Constituição, decidiu nos 
seguintes termos:  

“O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do 
Poder Público – tratando-se, ou não, de matéria tributária – devem ajustar-se à 
cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do substantive due 
process of law (CF, art. 5º LIV). O postulado da proporcionalidade qualifica-se 
como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos 
estatais. Hipótese em que a legislação tributária reveste-se do necessário 
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coeficiente de razoabilidade.” (RE 200.844-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 25-06-2002, Segunda Turma, DJ de 16-08-2002)”.  

Interessa também ao caso a interpretação do STF sobre o inciso LV da Constituição 
prevista na Súmula Vinculante n. 28, que declara: “É inconstitucional a exigência de 

depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 
pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”  

No mesmo sentido, o STF editou a Súmula Vinculante n. 21, considerando 
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens 
para admissibilidade de recurso administrativo.  

Todos esses são exemplos que comprovam, em linha de princípio, que o Poder 
Público não pode criar qualquer tipo de restrição ao exercício de direitos 
constitucionais.  

Por tais fundamentos, percebe-se que o parcelamento instituído pela Lei n. 
13.043 de 13 de novembro de 2014 para as sociedades em recuperação judicial 
não representa um direito propriamente dito do contribuinte, na medida em 
que o seu exercício está condicionado a outros atos de duvidosa 
constitucionalidade.” (sem grifos no original) 

Além disso, imperioso mencionar que a constitucionalidade do art. 10-A da Lei 

10.522/02 já foi objeto de apreciação pelo poder judiciário, tendo o Egrégio TRF-4, 

em decisão de lavra da desembargadora Carla Evelise Justino Hendges assim se 

posicionado: 

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CAMERA AGROALIMENTOS 
S/A mediante o processo eletrônico (E-proc), com pedido de efeito suspensivo, de 
decisão que em mandado de segurança deferiu parcialmente o pedido de antecipação 
de tutela (evento/17), nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança 
impetrado pela Camera Agroalimentos S/A contra os impetrados, acima 
relacionados, objetivando, em liminar, decisão que determine: a) a suspensão dos 
efeitos da decisão proferida pela DRF/Santo Ângelo no Processo Administrativo 
13063.720005/2015-54, que exigiu a inclusão de todos os débitos da requerente no 
parcelamento instituído pela Lei 10/522/02 e desistência de defesas administrativas e 
judiciais; (b) à DRF/Santo Ângelo que proceda o parcelamento dos débitos 
indicados pela requerente no Processo Administrativo 13063.720005/2015-54, 
autorizando o recolhimento das parcelas na forma do art. 10-A, da Lei 10.522/02 e 
art. 36-A, Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/2009, sem a inclusão do Encargo Legal 
de 20% do Decreto-lei1.025/69, retroagindo os valores à 30/03/2015, data da 
decisão que indeferiu o parcelamento; (c) determine à PFN/Santo Ângelo que exclua 
a requerente do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal ? CADIN, e, na vigência da medida liminar, determinar à DRF/Santo 
Ângelo e à PFN/Santo Ângelo que emitam Certidão Negativa de Débitos Federais 
ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Federais.  

(...)  

O art. 10-A da Lei nº10.522/2002, assim dispõe acerca do parcelamento dos débitos 
das empresas em recuperação judicial: (...) o § 1º do art. 10-A da Lei nº 10.522/2002 
aponta que o parcelamento aplica-se à totalidade dos débitos do empresário ou da 
sociedade empresária constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da 
União, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo 
ou em fase de execução fiscal já ajuizada, ressalvados exclusivamente os débitos 
incluídos em parcelamentos regidos por outras leis. Assim, resta claro que a empresa 
poderá incluir todos os débitos que possui, inclusive aqueles objetos de discussão 
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judicial (execução fiscal, ação declaratória de inexigibilidade, etc), devendo, se 
incluí-los, desistir das demandas/recursos que possui. No caso, a empresa não quer 
incluir entre os débitos a parcelar, nos moldes do art. 10-A da Lei nº 10.522/2002, 
aqueles que estão sob discussão judicial ou administrativa. (...) Neste ponto, entendo 
que a confissão da dívida tem efeitos somente na via administrativa, pois, no 
momento em que o contribuinte opta pela consolidação e parcelamento, obriga-se a 
pagar os débitos confessados, constituídos ou não. Não se pode olvidar que o 
reconhecimento do débito perante a autoridade fiscal não tem o efeito de tornar legal 
ou constitucional exigência em descompasso com o ordenamento jurídico, 
justamente por isso a confissão do débito alcança somente a via administrativa. As 
consequências desse ato de vontade não se estendem à esfera judicial, pois a 
pretensão jurisdicional em nada se assemelha ao ato administrativo, pois a 
Administração não tem o poder de decidir sobre a legalidade ou constitucionalidade 
do débito, razão pela qual o fato do contribuinte optar pelo parcelamento não pode 
excluir da apreciação, pelo Poder Judiciário, da controvérsia travada na demanda 
judicial, consoante preconiza o artigo 5º, XXXV, da Constituição  

(...)  

Tenho, portanto, por inconstitucional o disposto no art. 10-A, § 1º, 2º e 3º, da 
Lei nº 10.522/2002, no que tange à exigência de que sejam incluídos todos 
débitos em discussão judicial da empresa e de que esta desista da ação judicial 
e, cumulativamente, renuncie a quaisquer alegações de direito sobre as quais se 
fundem a ação judicial.  

(...)  

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação: I) reconheço a 
inconstitucionalidade do art. 10-A, § 1º, 2º e 3º, da Lei nº 10.522/2002, no que 
tange à exigência de que sejam incluídos todos débitos em discussão judicial da 
empresa no parcelamento e de que esta desista das ações judiciais, renunciando 
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem;  

(...) 

(TRF-4: AG 50335693020154040000, Rel. Des. CARLA EVELISE JUSTINO 
HENDGES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2015, DJe 09/09/2015) [sem 
grifos no original] 

Portanto, diante da questionável constitucionalidade que paira sobre as 

condições de parcelamento instituídas pela Lei nº 13.043/2014, verifica-se que a 

problemática da vinculação da recuperação judicial em relação à questão da 

regularidade fiscal do devedor está bem longe de acabar.  

Em verdade, observa-se que com a instituição de tal diploma, o poder público 

incoerentemente trouxe apenas mais divergências sobre o assunto, em vez de tê-lo 

pacificado. Até porque, as condições especiais de parcelamento apenas têm 

aplicabilidade para os créditos federais, ficando, assim, ainda mais obscura a 

situação dos créditos estaduais e municipais que padecem pela falta da 

regulamentação em legislação especial. 
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Por esta feita, reputa-se ser mais acertado que haja a flexibilização pelos 

operadores do direito, dos termos consignados pela Lei nº 13.043/2014, reavivando, 

assim, a antiga tese jurisprudencial firmada a partir do RESP nº 1.187.404/MT, que 

terminantemente entendia pela inexigibilidade da apresentação de certidões 

negativas de débitos fiscais como condicionante à homologação do Plano de 

Recuperação Judicial; em que pese, contudo, tal entendimento não representar 

eficácia suficiente para assegurar a conservação das recuperandas, como já se 

aduziu oportunamente neste trabalho.  

Nesse contexto, observa-se ser menos oneroso para as empresas em crise e, 

consequentemente, menos ofensivo para a própria economia nacional, a sujeição 

das recuperandas a uma eventual constrição em feito executivo fiscal, do que a 

renúncia ao seu direito se insurgir contra o Fisco. 

Tem-se em suma, que nos termos delineados pela Lei nº 13.043/2014, a 

recuperação judicial corre sérios riscos de não sair do papel, ou, em saindo, de ser 

totalmente inexitosa. 

Sobre esse propósito, vale a pena colacionar recente decisão proferida pelo 

TJSP: 

Agravo de instrumento. Recuperação Judicial concedida independentemente da 
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. Minuta recursal da Fazenda 
Nacional voltada à exigência da apresentação de CNDs. Preliminar de ilegitimidade 
recursal, uma vez que o crédito fiscal não sujeita-se à recuperação. Descabimento. A 
apresentação das certidões de regularidade fiscal decorre de previsão legal, portanto, 
presente o interesse da Fazenda Nacional ao postular ao Juízo Recuperacional a 
observância do art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e art. 191- A do Código Tributário 
Nacional. Preliminar rejeitada.  

Agravo de instrumento. Recuperação judicial concedida independentemente da 
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. Minuta recursal da Fazenda 
Nacional que defende a necessária apresentação das CNDs e protesta pela 
determinação neste sentido. Descabimento. Exercício lícito, porém não razoável e 
desproporcional de poder de oposição. Precedentes desta Corte. Dispensa da 
apresentação de certidões negativas mantida. Agravo improvido.  

Dispositivo: Rejeitam a preliminar e negam provimento ao recurso.  

(TJSP - Agravo de instrumento nº 2109677-09.2015.8.26.0000, 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Relator Desembargador Ricardo Negrão, julgado em 09/09/2015) 

Por fim, convém trazer à baila parte elucidativa de referida decisão: 
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“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 Exm. 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, conforme ressaltado no parecer ministerial, 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” (fl. 320).” (Grifou-se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/151765648/lei-13043-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28284543/artigo-10a-da-lei-n-10522-de-19-de-julho-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99846/lei-10522-02


 

Insuficiência normativa. 
A recuperação judicial e a exigibilidade de regularidade fiscal diante das novas regras 

estatuídas pela Lei nº 13.043/2014 
VITTOR JOSÉ DE SIQUEIRA LOPES 

 

39 
 

5. UMA TENTATIVA DE SOLUÇÃO: A RECUPERAÇÃO FISCAL DA EMPRESA 

 

Enquanto não for resolvida a problemática instaurada pela Lei nº 13.043/2014, 

convém aplicar a dispensa da regularidade fiscal para fins de concessão do 

procedimento recuperacional, por melhor prestigiar tal entendimento, o marco 

principiológico da função social da empresa. 

Acredita-se, por outro lado, que a plena viabilização da recuperação judicial 

depende não apenas da adoção de medidas para a remissão, diminuição ou 

procrastinação ao pagamento dos créditos dos credores comuns, mas também de 

todo um planejamento tributário para a quitação dos créditos do Erário. 

Outrossim, por ser o Fisco, em geral, um dos principais credores das 

recuperandas, entende-se ser necessária a realização de uma recuperação fiscal 

junto com a recuperação judicial, para que assim, se consiga uma efetiva 

probabilidade de soerguimento da empresa, mediante o real saneamento do estado 

da crise econômico-financeira. 

E, para tal desiderato, propõe-se a edição legislativa de uma novel 

regulamentação do procedimento específico para o parcelamento dos créditos 

tributários das organizações sociais em crise. Desconsiderando, assim, todo o 

arcabouço suplantado pela Lei nº 13.043/2014, por quedar-se, indiscutivelmente, 

inapropriado aos fins aventados pelo art. 47 da Lei nº 11.101/2005. 

Nesse contexto, sugere-se, inicialmente, que o parcelamento seja realmente 

concebido como um direito dos contribuintes e, não como um favor estatal, de modo 

que, abranja tão somente os débitos fiscais que efetivamente sejam constituídos na 

data do requerimento, bem como apenas aqueles sobre os quais não se penda 

qualquer impugnação administrativa ou judicial. Suprimindo, dessarte, a 

desarrazoada exigência do §1º do art. 10-A da Lei 10.522/02, de inclusão no 

processo de parcelamento da plenitude dos débitos do contribuinte, até mesmo 

daqueles que sequer foram lançados. 
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Por outro lado, acredita-se que se deva facultar ao requerente, a inclusão de 

todos os débitos que entender necessário, até mesmos daqueles que estejam sendo 

discutidos, porque tal fato importa em um tácito reconhecimento da dívida por parte 

do devedor e, no caso de ser o Fisco o sujeito ativo da relação processual que 

ensejou a discussão sobre o crédito, tem-se que o parcelamento importa em um 

pagamento residual do débito guerreado, o qual poderá ser acrescido pelo valor 

remanescente acaso o ente fiscal sagre-se o vencedor. 

Sugere-se, também, que o prazo acordado para o parcelamento seja dilatado, 

pois as meras 84 (oitenta e quatro) parcelas previstas no caput do art. 10-A, são 

insuficientes para que a empresa ajuste seu passivo. De modo que, impõe-se a 

necessidade de que uma nova disposição legal compreenda prazos mais largos, que 

efetivamente contemplem as razões de sua imposição, isto é, que logrem conferir o 

tratamento uniforme entre os contribuintes, ao equiparar mediante a instituição de 

condições específicas aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade 

com os que se apresentam em plena situação de regularidade.   

Apenas a título elucidativo, verifica-se que o prazo fixado pela legislação atual, 

é de sobremaneira menor ao previsto no Refis IV, ou Refis da Crise (instituído pela 

Lei n. 11.941/09), que estabelecia o parcelamento da dívida em 180 meses, além de 

outras vantagens, como previsão de descontos. Enquanto que, o supramencionado 

diploma sequer chegou a dispor acerca de qualquer desconto em relação a juros, 

multa, ou outros encargos. 

Ademais, quando em comparação com outros programas excepcionais de 

parcelamentos, observa-se a severidade do regramento do art. 10-A para as 

recuperandas. Como exemplo, cita-se que o Paex ou Refis III (Lei 10.684/03) 

estabelecia um prazo de 130 (cento e trinta) meses; por sua vez, o PEP, programa 

instituído pelo Estado de São Paulo, permitia o pagamento dos créditos de ICM e 

ICMS no prazo 120 (cento e vinte) meses, sem a necessidade de qualquer 

pagamento preliminar. 

Portanto, patente a necessidade da dilação do prazo para as empresas em 

crise saldarem suas dívidas junto ao Fisco, bem como a exclusão das multas, não 
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podendo o legislador vir na contramão do que vinha sendo consignado. Do contrário, 

certamente a recuperação judicial restará inclinada para a frustração. 

Por último, acredita-se que com a adoção de tais medidas ter-se-á o mínimo 

necessário para a consumação de uma recuperação judicial saudável, que cumpra 

seu escopo de soerguer a unidade produtiva e, por seguinte, promover a 

manutenção dos postos de trabalhos e impulso da economia nacional. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo o que se disse, resta evidente que a recuperação judicial nos 

termos em que o instituto se encontra posto, ajuda, mas por si só não basta para 

reerguer a unidade produtiva, pois a maioria dos débitos são tributários e não existe 

um efetivo plano no ordenamento jurídico brasileiro para a quitação destes, 

tampouco o oferecimento de condições pelo poder público que sejam minimamente 

hábeis para a oportunização de tal fim. 

Em verdade, a solução que fora aventada pelo Estado, mediante a Lei 

13.043/2014, veio muito mais a agravar a desesperada situação das empresas em 

crise, do que propriamente resolver a questão. Ao passo que, tolheu, inclusive, 

diversos direitos constitucionalmente consagrados e, ainda, andou na contramão do 

que vinha sendo estabelecido no bojo dos anteriores procedimentos de 

parcelamentos extraordinários. 

Por isso, entendeu-se ser mais prudente a flexibilização de ditas regras para 

fins de homologação do instituto recuperacional, seguindo, nesse sentido, os termos 

da tese que aduz a desnecessidade da exigência prevista no art. 57 da LRE, por ser 

esta incompatível com a finalidade pretendida pelo art. 47 do mesmo diploma.  

Entretanto, por se entender que a recuperação judicial despida de uma 

recuperação fiscal está fadada ao fracasso, sugeriu-se a revogação do famigerado 

art. 10-A da Lei 10.522/02 e, da instituição de uma nova legislação que, desta vez, 

realmente pretenda cumprir com a feição de preservação da empresa. Tutelando-se, 

deste modo, em um segundo grau, o próprio interesse do Fisco, que, ante o estímulo 

da ordem econômica e o combate ao desemprego, usufruirá de um fértil campo para 

a incidência e satisfação de seus tributos. 

Ante o exposto, conclui-se que a adoção de uma efetiva medida recuperatória 

para as organizações empresariais viáveis, revela ser bom não apenas para o 

empreendedor, mas também para os cidadãos e para o estado como um todo. 
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