
 

 

 

TÍTULO: O TRATAMENTO DOS CRÉDITOS DE NATUREZA FISCAL NOS PROCESSOS DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE ACORDO COM A LEI N. 11.101/2005
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SULINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RAPHAEL ASSUMPÇÃOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CINIRA GOMES LIMA MELOORIENTADOR(ES): 



1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

 Indicadores de pesquisas especializadas apontam atual crescimento dos

pedidos de recuperação judicial e decretação de falência sendo que de Janeiro a

Dezembro de 2010 em comparação ao mesmo período de 2012 ocorreu aumento de

59,36% do número de Recuperações Judiciais requeridas, bem como requerimento

de Falência por média e grande empresa, também em comparação com o período

de Janeiro a Dezembro de 2010, apontam, respectivamente, crescimento de 21,83%

e 15,49% sobretudo em razão da baixa atividade econômica1, revelando

necessidade de maior entendimento sobre a matéria.

 Em síntese, trabalho aborda o crédito proveniente das obrigações fiscais,

face ao poder estatal de penetrar no patrimônio dos particulares e exigir

contribuições, na circunstância da recuperação judicial e para efeito da manutenção

da empresa mediante um plano de avaliação para pagamento da dívida acumulada

e, de outro lado, no caso de decretação judicial de falência.

Portanto, somente uma regulação especial contemporizando crise financeira

para retomada do fôlego empresarial sem a decretação imediata de falência, tornará

possível alcançar o objetivo maior para manutenção da atividade econômica

geradora de divisas, empregos, impostos, bem como a efetivação do princípio

constitucional assegurado que reconhece no trabalho um valor humano que merece

ser fortalecido.

Desse modo, todo planejamento legal para recuperação da empresa que

leva em conta a sua dívida também possui particularidades em relação ao aspecto

daquilo que é devido aos credores e em especial ao fisco, objeto desse estudo, vez

que esses têm justa voz ativa já que o plano tem que ser aprovado e, não suficiente,

igualmente tem permissão para propor uma nova governança para a empresa em

Assembléia de credores2.

Busca-se saber se essa parcela fiscal de influência significativa nas

disponibilidades financeiras para efeito do giro do negócio empresarial pode ser

contemporizada no âmbito da já citada lei número 11.101/05 e qual o tratamento

legal adotado para os créditos tributários na falência.

1 Economia enfraquecida eleva pedidos de falência em 2012. Disponível em
http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2013/noticia_ 01055.htm. Acesso em: 15.05.2013.
2  MACHADO, Rubens Approbato (coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas.
São Paulo: Quartier Latin, 2005.



1

Nessa esteira da análise do já citado tratamento especial reservado ao

crédito de natureza fiscal nos processos de recuperação judicial e falência é que é

desenvolvido o estudo, avaliando sob a perspectiva do direito, como vêm se

posicionando especialmente doutrina e jurisprudência.

O objetivo é estudar detalhadamente sobre a lei de recuperação judicial e

de falências, em relação ao posicionamento assumido pelos créditos fiscais e

demais institutos, tanto em casos de ação fiscal já iniciada com seu respectivo

reflexo no plano de recuperação da empresa quanta preferência de liquidação

segundo rol estabelecido pela lei e demais aspectos importantes.

Espera-se como resultado o conhecimento mais aprofundado do tema em

pauta, tanto em aspectos teóricos quanto práticos e percepção de seus reflexos na

área do direito empresarial, tributário e concursal.

2. RESUMO

A Lei 11.101/2005 em relação ao Decreto-Lei nº 7.661 trouxe inúmeras

modificações sendo as principais a extinção da concordata e a criação da

recuperação judicial ou extrajudicial da empresa observando, sobretudo, a função

exercida pela empresa dentro da sociedade.

Quanto ao pedido de recuperação judicial e extrajudicial citados acima estão

legitimados para a sua solicitação o empresário, a sociedade empresária, o sócio

remanescente, o cônjuge do empresário falecido, o inventariante do espólio e os

herdeiros do empresário devedor e a EIRELI.

Recuperação Extrajudicial é a possibilidade prevista na Lei n° 11.101/05

onde o devedor tem liberdade de negociação com os seus credores, sendo função

do Juiz somente homologar o plano encontrado para recuperação.

Importante dizer que nessa recuperação o devedor pode indicar quais serão

os credores que estarão sujeitos a ela, somente ficando sob os efeitos do plano o

credor que expressamente aderir.

Conceitua-se a Recuperação Judicial como medida judicial que busca a

saída de empresa da situação de crise em que se encontra.

Pessoa de destaque na recuperação é o administrador judicial que tem

como um de seus principais deveres o de fornecer todas as informações solicitadas

por credores interessados, elaborar a relação de credores fazendo publicar edital
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contendo a relação de credores. Na recuperação judicial deve fiscalizar as

atividades do devedor e poderá requerer a falência em caso de descumprimento de

obrigação assumida.

A remuneração e forma de pagamento do administrador judicial serão

fixadas pelo magistrado, observado a capacidade de pagamento do devedor,

complexidade do trabalho e valor de mercado.

Outra inovação que pode ser considerada é a assembléia de credores, que

acaba por conferir ao credor voz ativa. É convocada pelo Magistrado ou a

requerimento dos credores. Os votos da Assembléia são apurados por classe de

credores que são os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou

acidente de trabalho, de créditos com garantia real e de créditos quirografários com

privilégio especial, privilégio geral ou subordinado.

Caso nenhuma das recuperações acima surta efeito ou se mostre viável a

alternativa que resta é o da falência. Esta nada mais é do que o meio judicial de

execução coletiva do patrimônio do devedor, em síntese visa o afastamento do

empresário de seu patrimônio com a nomeação de administrador judicial (já

comentado), o qual irá arrecadá-lo, guardá-lo e vende-lo, utilizando os recursos para

pagar os credores.

A insolvência que aqui se fala é a insolvência jurídica, pois seria impossível

aos credores apurarem se de fato as dívidas contraídas são maiores que o ativo

existente (mesmo porque também não haveria livre acesso a esses dados).

A insolvência jurídica está no artigo 94, incisos I e II da Lei de falência que

prevêem a decretação de falência quando sem relevante razão de direito, o devedor

não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em um título ou mais, cuja

soma ultrapasse 40 salários mínimos na data do pedido de falência ou quando

executado por quantia líquida, não paga, não deposita e também não nomeia a

penhora bens.

Existem outras previsões de atos praticados que podem levar ao pedido de

falência como transferência do estabelecimento a terceiro sem o consentimento dos

credores e sem ficar com bens suficientes para pagar o passivo ou também quando

o devedor realiza ou tenta realizar negócio simulado ou alienação de seu ativo a

terceiro.

Pode falir bem como solicitar recuperação judicial ou extrajudicial conforme

art. 1° da Lei 11.101/05 o empresário e a sociedade empresária.
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No artigo 2° da mesma lei acima há previsão de situações de não

aplicabilidade desses institutos como no caso de empresa pública e sociedade de

economia mista e instituições financeiras, cooperativa de crédito, consórcio,

entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de

assistência à saúde, seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades

legalmente equiparadas.

Em relação aos que podem pedir a falência são o próprio empresário ou no

caso de sociedade ela própria ou seu sócio, bem como qualquer credor que possua

título legalmente legítimo. Há possibilidade do pedido em caso de morte do devedor

ser realizado por parte do cônjuge sobrevivente, qualquer um dos herdeiros do

devedor ou o inventariante

Importante destacar que não se deve falar que a sociedade ou empresário é

falido sem que tal situação seja confirmada mediante sentença. Os principais efeitos

da sentença no processo de falência são a formação da massa falida, suspensão de

todas as ações ou execuções contra o falido, com ressalvas, nomeação do

administrador judicial, exigibilidade antecipada dos créditos existentes contra o

devedor, suspensão da prescrição e arrecadação dos bens.

Em relação à denominação de crédito, temos que é tudo aquilo que alguém

tem a receber, ou, em uma concepção jurídica, é o direito do credor de uma

determinada prestação do devedor da obrigação. Em relação à Lei de Recuperação

Judicial e de Falências essa prestação será pecuniária.

Crédito fiscal pode ser conceituado como todo crédito de origem tributária,

tal como impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, e não tributário

relacionado a obrigação contratual ou não, devidos à administração pública direta ou

indireta. Exemplo comum para fins didáticos de crédito fiscal não tributário é o

decorrente de batida em veículo do município, ocasionado por particular.

Aqui se define qual será a ordem de pagamento dos créditos existentes,

definição esta derivada da origem de cada crédito em si, ou seja, não há tratamento

igual pelo legislador de um crédito trabalhista com os decorrentes de multas

contratuais e penas pecuniárias.

Em complemento pontua ser de competência do administrador a questão

dos créditos “A verificação dos créditos é tarefa do administrador judicial. Para

cumpri-la, deve levar em conta não só a escrituração e documentos do falido como

todos os elementos que lhe forem fornecidos pelos credores.”
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O tema sobre a inscrição em dívida ativa tributária encontra-se disciplinada

nos artigos 201 ao 204 do Código Tributário Nacional, sendo dito, no artigo 201 do

mesmo diploma, que constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa

natureza.

Em suma, a inscrição da dívida em certidão de dívida ativa (CDA) dá ao

crédito presunção de certeza e liquidez, tendo efeito de prova pré-constituída

objetivando basicamente a cobrança do valor em sede de execução fiscal.

Relevante também apontar que, sobre a inscrição em dívida ativa, fala-se

em presunção de certeza e liquidez, sendo plenamente possível a prova em

contrário pelo sujeito passível da obrigação ou de terceiro interessado.

Para cobrança desse crédito há a execução fiscal, que é execução movida

pela Fazenda Pública, com amparo legal na Lei n° 6.830/80, possuindo como título

executivo certidão de dívida ativa e respectivo objeto, a cobrança de tal título.

Têm natureza expropriatória, ou seja, de expropriar bens do devedor para

pagamento do credor que poderá ser a União, Estados, Distrito Federal, Municípios

e respectivas autarquias.

Nas execuções Fiscais, o executado é citado para que realize o pagamento

apontado como devido no prazo de 05 dias ou garantir a execução sob pena de, não

realizando nenhuma das situações apontadas, ter seus bens penhorados, em

atenção ao rol do artigo 11 do diploma legal.

Certidão negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, são espécies

de comprovações expedidas pelo órgão competente para todos os efeitos legais de

que, na primeira, não há nenhum débito existente em nome do solicitante junto ao

Fisco, e, na segunda, há a existência de débito, porém se encontra suspenso em

razão de alguns dos incisos do artigo 151 do CTN (exemplo do parcelemento –

inciso VI), tornando-o temporariamente inexigível.

A juntada de certidão nos autos do processo é condição sine qua non para

deferimento do pedido de recuperação judicial, consoante art. 57 da LRF. Ocorre

que caso o solicitante da recuperação judicial possua alguma dívida de origem fiscal,

tributária ou não tributária, irá se deparar com a inexistência de regulamentação

sobre o parcelamento supramencionado do artigo 68 da Lei 11.101/05.

Nas situações em que a empresa possui alguma dívida não suspensa para

com o Fisco ou, até mesmo, for alvo de eventual erro de inscrição, todo o processo

ficará parado até que sejam acostadas nos autos as referidas certidões negativas.
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Diz ainda a letra da nova Lei de Falências e Recuperação de empresas, em

seu artigo 68 que 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.

Com uma rápida interpretação literal do artigo, vemos que o legislador

concedeu as Fazendas Públicas e ao INSS a possibilidade de parcelamento dos

créditos que possuem, obviamente objetivando beneficiar e principalmente viabilizar

que a recuperação judicial em curso logre êxito

O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172 de outubro de 1966) o qual

dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito

tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, recebido pela Constituição

Federal de 1988 como Lei complementar e tido como parâmetro para o

parcelamento, fala em seu artigo 191-A que 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, e conforme remetido pelo artigo 191-A,

traz em seu artigo 151 que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento

(destaque nosso)

Pelo exposto, é claro que o crédito tributário (nesse caso também fiscal),

caso não atenda os requisitos descritos no rol taxativo acima do CTN, continuará

sendo de todo exigível. Diga-se por oportuno que o CTN não prevê a Recuperação

Judicial como fonte de suspensão da exigibilidade do crédito.

Observando o que diz o Código Tributário Nacional no seu artigo 155 – A

parágrafos 3º quanto a Lei específica que irá dispor de condições de parcelamento

do crédito tributário do devedor em recuperação judicial, e parágrafo 4º que dispõe

sobre a inexistência de lei específica importa na aplicação de leis gerais de

parcelamento do ente da federação e ao devedor em recuperação, encontra-se no

Código Tributário Nacional comentado sob a coordenação de Ives Gandra:
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(...) mais recentemente a LC n. 118/2005 acrescentou ao art.
155-A os §§ 3º e 4º. Os dois novos comandos legais têm
eficácia contida, por dependerem de legislação que cuide do
tema de parcelamento concedido a contribuintes em
recuperação judicial. o § 4º, contudo, deixa nítida a intenção
do legislados em assegurar ao contribuinte em fase de
recuperação judicial maior tolerância na satisfação da
obrigação tributária. 3

Sobre o tema, a enorme lacuna legislativa existente implica em sérios

prejuízos aos que se socorrem do judiciário para sua recuperação judicial, o que

pela intenção demonstrada pelo legislador da LRF, de certo não deveria ocorrer.

Sobre a competência para processamento e julgamento das execuções

fiscais, menciona o artigo 05º da Lei de execuções fiscais (lei n° 6.830/80) que a

competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública

exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência.

É ponto amplamente desfavorável que as execuções fiscais ajuizadas em

face da sociedade empresária ou do empresário não tenham seu trâmite

interrompido caso não haja concessão de parcelamento do crédito, de tal sorte que

a inviabilização da recuperação pode ser ensejada pela existência de crédito fiscal

não suspenso. Na prática a impossibilidade de obtenção da certidão Fiscal acarreta

a falência, por via lógica.

Tal questão é motivo de inúmeras críticas, já que não existe compatibilidade

com o próprio objetivo que visa ser tutelado pela Lei 11.101/05, sobretudo porque

como a execução fiscal continua tendo seu regular andamento, pode-se chegar em

dado momento que ocorra a constrição judicial ou leilão de bens, fazendo com que o

plano de recuperação se torne nitidamente inviável pois não será possível atender

ao que foi lá ajustado.

Sobre a forma de pagamento dos créditos de origem tributária diz o artigo

187 do Código Tributário Nacional o quanto segue:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita
a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

3  MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva,
2013.p. 376.
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Parágrafo único. O concurso de preferência somente se
verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte
ordem:
I - União;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró
rata;
III - Municípios, conjuntamente e pró rata.

Sobre essa temática, ainda dispõe a Lei de execuções fiscais (Lei n.

6.830/1980) no artigo 29º da seguinte maneira:

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação
em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se
verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte
ordem:
I - União e suas autarquias;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias,
conjuntamente e pro rata;
III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.

Ainda na mesma lei de execuções fiscais, o artigo 4°, § 4º quanto aos

créditos de natureza não fiscal devidos à Fazenda Pública aplicável os dispostos nos

arts. 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional, sendo que por essa redação

legal já temos que o crédito fiscal prefere a qualquer outro, seja qual for sua

natureza ou tempo de constituição, com ressalva dos créditos de natureza

trabalhista e de acidentes de trabalho por sua clara natureza alimentar (art. 186,

CTN).

Sobre a preferência do crédito fiscal, é visto que ele não prefere aos

créditos extraconcursais ou importâncias que estão passíveis de restituição, bem

como créditos que possuam alguma garantia real no estrito limite do bem que foi

gravado, sendo que a multa tributária somente tem preferência sobre os créditos

subordinados.

Diante dessa situação, vemos que há claro privilégio do crédito de natureza

fiscal (aqui equiparado ao crédito tributário) em detrimento aos demais, quanto a

ordem de recebimento na falência, originado, sobretudo, pelo interesse púbico que o

rodeia e pela constante busca de receitas por parte das Fazendas Federais,
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Estaduais e Municipais, que, não raro, atropelam importantes interesses e questões

sociais.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O procedimento metodológico utilizado ao longo da pesquisa se deu,

sobretudo, através de consultas bibliográficas, análise de legislação comentada e

acompanhamento jurisprudencial da matéria.

Em razão da complexidade da matéria se deu maior enfoque geral aos

institutos trazidos com a norma e sua aplicação no mundo jurídico.

6. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

Alguns planos inicialmente traçados foram sutilmente alterados ao longo da

escrita, como dito no tópico de procedimentos metodológicos, haja vista a busca de

maior compreensão do leitor e do próprio pesquisador em si, já que o estudo da lei,

quando da realização do projeto, ainda não havia sido abordado na grade curricular

do curso, o que, por si só, ocasionou uma demanda maior de estudo em relação a

todos os aspectos jurídicos e bases gerias da norma.

Em uma visão geral, tem-se que o trabalho atingiu seus objetivos de modo

amplo, possibilitando ao pesquisador não somente um maior aprofundamento sobre

o assunto, o que infelizmente se acaba mostrando inviável ao longo das aulas

regulares do curso por conta do fator tempo, mas, também, possibilitou o

aprimoramento de técnicas de pesquisa e elaboração de texto, o que, certamente,

irá influenciar de modo positivo em futuros projetos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encontro do tema proposto, nota-se que há uma enorme vantagem

oferecida às fazendas públicas, que, por conta desse fato, ficam em situação de

elevadíssima posição frente ao particular, que igualmente possuem crédito a

receber. Mesmo indiretamente é claro a dependência desse ente, como mencionado

acerca da necessidade de apresentação de certidão negativa de débito para
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recuperação judicial, demonstrando, inclusive, meio indireto de cobrança desses

valores.

Ao longo do trabalho foi sendo notado que a lei de recuperação judicial e de

falências, que obviamente foi um enorme avanço no ramo de direito empresarial,

ainda carece de alguns aprimoramentos e complementações, já que na prática

acabam afetando o espírito legal transparecido pelo legislador na redação do texto

da norma.
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