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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, pelo Procurador 

da Fazenda Nacional (art. 12 da LC n. 73/1993), vem à presença de Vossa Excelência, 

manifestar-se sobre o pedido contido no evento 247. 

Não houve por ora a tomada de nenhuma medida por parte da 

recuperanda que efetivamente demonstre a intenção de regularizar as suas dívidas fiscais, 

muito pelo contrário, a presente recuperação vem sendo usada como blindagem 

patrimonial. 

Aliado a essa falência fatiada, a recuperanda pretende a 

impenhorabilidade de seus ativos nas execuções fiscais, em total afronta a jurisprudência 

mais atualizada do STJ.  

Explica-se, o Tema 987/STJ discutia a possibilidade de empresa em 

recuperação judicial ser alvo de atos de constrição patrimonial determinado pelo juízo da 

execução fiscal. 

Foram afetados 6 recursos especiais pilotos para definição da tese 

(créditos de natureza tributária e não tributária), e o STJ determinou a suspensão nacional 

de processos que tratavam da controvérsia em todas as instâncias, ainda em fevereiro de 

2018. 

 Com isso, além de ficarem sobrestados os recursos que discutiam a 

questão, ficaram paralisadas as execuções fiscais propostas contra empresas em 

recuperação judicial, o que praticamente impossibilitou a recuperação dos mais de 170 

bilhões de reais que devem à União, ao FGTS ou a terceiras entidades. 

 Com o advento da Lei 14.112/2020, a Fazenda Nacional peticionou 

nos autos dos processos pilotos informando da perda do objeto dos recursos e da tese, na 

medida em que a Lei prevê que as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento 

da recuperação judicial e que o juiz da execução fiscal pode determinar a penhora de seus 

bens no bojo dos processos executivos, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas, e 
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tão somente, solicitar a substituição de penhoras que recaiam sobre bens de capital 

essenciais à atividade empresarial por outros, via cooperação jurisdicional. 

 A tese levantada foi acatada e todos os recursos foram 

desafetados, afastando-se a suspensão nacional anteriormente determinada. 

 A 1ª Seção entendeu que os processos sobrestados deveriam 

retornar ao primeiro grau, para que o iter da Lei fosse observado: ou seja, deve-se postular 

as penhoras no âmbito das execuções fiscais e, recaindo elas sobre bens de capital das 

empresas, poderão ser objeto de substituição, via cooperação jurisdicional. 

Esse entendimento, foi extraído do § 7º-B do artigo 6º da Lei 11.101/05 

(incluído pela lei nº 14.112/20): 

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às 

execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação 

judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre 

bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o 

encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a 

cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido 

Código. 

 

Trata-se de aplicação do princípio da menor onerosidade ao 

devedor, que seria um dos fundamentos intrínsecos à substituição do bem voltada para 

consecução do plano de recuperação judicial, entretanto, tal medida não pode 

corresponder ao sacrifício da tutela executiva, inutilizando-a. Deve haver um equilíbrio entre 

satisfação do crédito fiscal e o cumprimento do plano de recuperação judicial (do qual o 

Fisco não participa). 

Decerto que devem ser evitados os exageros na cobrança do 

crédito fiscal que possam comprometer o plano de recuperação judicial, mas ao mesmo 

tempo, tal objetivo não pode impedir a satisfação dos créditos dessa natureza. A 

recuperação judicial, ainda que não conte com a participação mais direta do Fisco nas 

negociações, não pode desprezar o crédito tutelado pela Fazenda Pública, processando-se 

sem qualquer equacionamento do passivo fiscal. 

Segundo a compreensão do CPC, invocada nas alterações trazidas 

pela Lei n° 14.112/2020, a adoção de outros meios menos gravosos para a satisfação do 

crédito executado somente se dá se existentes meios igualmente ou mais eficazes diversos 

daquele objeto da constrição, sob pena de serem mantidos os atos executivos já 

determinados (Fazenda Pública na Recuperação Judicial e Falência. Editora Forense; 1ª 

edição. 2021). 
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Ante o exposto, a União requer seja implementada a referida 

cooperação jurisdicional, a fim de que seja o juízo recuperacional intime a recuperanda a 

indicar bens em substituição, caso os bens penhorados na execução fiscal nº 5001461-

78.2017.4.04.7209 sejam considerados essenciais à manutenção da atividade empresarial, 

até o fim do plano de recuperação judicial. 

Nesses termos, pede deferimento. 

Joaçaba/SC. 

(assinatura digital) 

Cristiano Consorte Zapelini 

Procurador-Seccional da Fazenda Nacional em Joaçaba/SC 


