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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar a possível contradição 

existente entre dois princípios relevantes para o Direito Empresarial e para o Direito 

Tributário. 

De um lado, encontra-se o enunciado que determina a não submissão 

do crédito tributário aos efeitos da recuperação judicial, cuja finalidade, em última 

análise, é atender ao interesse de toda a coletividade; de outro, o princípio da 

preservação da empresa, cânone basilar do Direito Empresarial, o qual também 

possui relevante função social. 

O aparente contrassenso entre essas duas normativas em um 

processo de execução fiscal ajuizado contra uma sociedade recuperanda 

desencadeia incansável debate entre a Fazenda Pública e o Devedor, na medida 

em que a penhora de bens pertencentes à parte Executada é regra neste 
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procedimento (artigo 10 da Lei de Execução Fiscal (LEF) – Lei n.º 6.830/802) e isso 

pode ser compreendido como impeditivo à continuidade da atividade empresarial. 

É nesse viés que, com o presente trabalho, pretende-se expor os 

posicionamentos, infelizmente não uniformes, que vêm sendo adotados pelo 

Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade ou não de o juízo da 

execução fiscal determinar a prática de atos constritivos sobre o patrimônio de 

empresário em recuperação judicial, considerando o princípio da preservação da 

empresa. 

Para tanto, examinar-se-á, em um primeiro momento, ainda que de 

forma breve, os efeitos da recuperação judicial sobre o crédito de natureza fiscal. 

Em seguida, os argumentos utilizados pela Fazenda Pública para sustentar a 

possibilidade da realização de penhora, bem como as justificativas apresentadas 

pela empresa recuperanda para defender a tese de inviabilidade da prática de tais 

constrições e, por fim, apontar-se-á o conflito dos posicionamentos existentes no 

âmbito da Corte Superior, bem como a atual tentativa que está sendo adotada para 

solucionar o embate. 

 

 

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL NA EXECUÇÃO FISCAL 

 

É harmônico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o 

artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005 prescreve quais são as finalidades da recuperação 

judicial, bem como delineia a forma como devem ser interpretados os demais 

dispositivos da lei, tendo em vista a sua alta carga principiológica. O enunciado 

dispõe o seguinte: 

 

Art. 47. 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. 
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A correta exegese sobre os dispositivos da legislação recuperacional, 

então, deve ocorrer de forma a viabilizar o soerguimento da empresa e facilitar o 

exercício da atividade empresarial, dado fato de que empresário que busca amparo 

neste instituto está passando por crise econômico-financeira que dificulta a quitação 

de seus débitos. 

Não por outro motivo, o deferimento da recuperação judicial impõe, 

como regra, a imediata suspensão do curso de todas as ações e execuções 

ajuizadas contra a empresa devedora. Tal mandamento está insculpido no artigo 6º 

da Lei de Falências e Recuperação Judicial (LRE) e tem por principal objetivo 

justamente facilitar a superação da crise que assola a empresa que preencheu os 

requisitos para que o processamento da recuperação fosse deferido. 

No entanto, o legislador optou por privilegiar alguns créditos, os quais 

não são diretamente afetados pela recuperação judicial e, consequentemente, 

permanecem exequíveis. Tal situação ocorre, por exemplo, com os créditos de 

natureza fiscal, consoante se depreende da leitura do § 7º do artigo 6º da Lei n.º 

11.101/05, talvez em homenagem ao disciplinado no artigo 187 do Código Tributário 

Nacional, legislação com a mesma ordem hierárquica que a LRE: 

 

Art. 6
o
 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. 

(...) 

§ 7
o
 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. 

 

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. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

 

Em tese, a não submissão do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial também decorre do que dispõem os artigos 57 e 58 da LRE, na medida em 

que o legislador condicionou o deferimento da recuperação à apresentação de 

certidões negativas de débitos tributários (CND) ou positivas com efeitos de negativa 

(CPEN), in verbis: 

 



Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-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 n
o
 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

 

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. 

 

Pela análise literal destes dois dispositivos, é possível concluir que a 

concessão da recuperação judicial somente seria possível se os débitos tributários 

estivessem previamente quitados ou com sua exigibilidade suspensa (hipóteses do 

artigo 151 do Código Tributário Nacional). 

Ocorre que, a exigência prescrita neste enunciado foi flexibilizada pela 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça3, sob o principal fundamento de que 

tal regra somente poderia ser aplicada se existisse legislação que instituísse 

modalidade de parcelamento específico para os débitos tributários de empresas em 

recuperação judicial. A necessidade desta lei específica está positivada no artigo 

155-A, § 3º, do CTN e no artigo 68 da Lei n.º 11.101/05. 

Não se pode olvidar, contudo, que em 14/11/2014 houve a publicação 

da Lei Federal n.º 13.043/2014, regulada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 1 de 

13 de fevereiro de 2015, a qual, buscando suprir a inércia do legislador 

infraconstitucional, instituiu o parcelamento especial às sociedades empresárias em 

recuperação judicial, de modo que os representantes da Fazenda Pública passaram 

a defender a tese de que a jurisprudência firmada pela Corte Especial estaria 

superada. 

Entretanto, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do 

AgRg no Conflito de Competência n.º 136.130/SP4 em 13/05/2015, principalmente 

pelo que se extraí do voto do Ministro Luís Felipe Salomão, entendeu que a Corte 

Superior terá de: 
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“(D)irimir a questão de saber se essa lei é inteiramente aplicável no momento do 

deferimento [da recuperação judicial], se está formalmente regulamentada, se 

permitirá que a empresa se utilize adequadamente do parcelamento na forma 

sistemática da Lei de recuperação judicial”
5
. 

 

Ou seja, esclareceu-se neste julgamento a necessidade de se 

investigar se a Lei Federal n.º 13.043/2014 está em conformidade com o propósito 

da recuperação judicial – viabilizar o soerguimento da empresa. 

Desse modo, ainda não é possível reconhecer como acertada a 

conclusão empregada pela Fazenda Pública de que, com a promulgação da lei 

supramencionada, tornou-se obrigatória a apresentação de CND ou CPEN para a 

concessão da RJ, conforme dispõem os artigos 57 e 58 da Lei Recuperacional6. 

Assim sendo, como até o presente momento não há clareza sobre a 

superação da jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça (quando dispensou a apresentação da CND ou CPEN para a concessão da 

RJ), mormente se considerarmos que a Corte Superior também baseou seu 

julgamento no princípio da preservação da empresa, mantém-se a orientação 

anteriormente firmada, no sentido de que a recuperação judicial poderá ser 

concedida com a dispensa da apresentação das certidões de regularidade fiscal. 

Essa possibilidade, todavia, não justifica a suspensão do trâmite das 

execuções fiscais, por força do que determina o artigo 187 do CTN c/c o artigo 6º, § 

7º, da Lei Recuperacional, de modo que um dos problemas contemporâneos a 

serem enfrentados pelo STJ está em identificar quais são os limites da atuação do 

juízo da execução fiscal quando uma sociedade em recuperação judicial figurar na 

condição de executada. Isto é, em dirimir se tal juízo possui competência para 

determinar a prática de atos constritivos sobre o patrimônio desta empresa. 

 

 

2. (IM)POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL DETERMINAR A 

PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
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2.1. Entendimento Fazendário 

 

A Fazenda Pública, alicerçada na disposição dos artigos 6º, § 7º, da 

Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/2005), artigos 5º e 29 da Lei 

de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80)7 e artigo 187 do Código Tributário Nacional 

(Lei n.º 5.172/66), entende que a cobrança dos créditos tributários não pode ser 

suspensa com o deferimento da recuperação judicial. Isso porque, referidos 

enunciados prescrevem de forma clara que a recuperação judicial não influencia a 

continuidade da execução dos créditos de natureza fiscal. 

Então, com base na interpretação literal desses dispositivos, o Fisco 

sustenta que o juízo da execução fiscal teria plena competência para autorizar a 

prática de atos constritivos sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial 

(se essa fosse concedida sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal), 

visto que o crédito fiscal permanece exigível. 

Defende-se, ainda, que entendimento em sentido contrário chancelaria 

a prevalência do crédito privado sobre o público, na medida em que aquele estaria 

sendo pago aos poucos nas condições estabelecidas no plano recuperacional e este 

somente viria a ser adimplido em eventual convolação da RJ em falência ou se 

algum parcelamento fosse firmado pelo devedor, isso porque o crédito tributário é 

indisponível e, portanto, não se sujeita a negociação ou repactuação livre como os 

créditos privados. 

Outro argumento comumente utilizado pela Fazenda é o de que a 

recuperação judicial sequer poderia ter sido concedida sem que o crédito de 

natureza fiscal estivesse quitado ou com sua exigibilidade suspensa, tendo em vista 

a determinação legal dos artigos 57 e 58 da Lei n.º 11.101/2005 no sentido de que a 

apresentação de CND ou CPEN é condição para a concessão do instituto 

recuperacional e que o legislador infraconstitucional já teria suprido sua inércia com 

relação à criação da lei especial de parcelamento (Lei n.º 13.043/2014). 
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Então, na hipótese da recuperação judicial ter sido concedida sem a 

observância deste requisito legal, imperiosa seria a conclusão de que ao menos a 

execução fiscal deveria ter seu regular prosseguimento, com a determinação de 

constrição de bens para garantia da dívida. 

 

 

2.2.  Entendimento do Contribuinte 

 

Por outro lado, várias recuperandas têm estabelecido o raciocínio de 

que o juízo da execução fiscal não possui competência para determinar a prática de 

atos constritivos sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial, na 

interpretação sistemática e principiológica dos dispositivos que regulam o instituto. 

Como a finalidade basilar da Lei de Recuperação Judicial é a 

preservação da empresa submetida a tal condição, conforme prescreve o artigo 47 

da Lei, a hermenêutica dos demais dispositivos deve ser realizada de forma 

compatível com tal norma norteadora do sistema recuperacional e não de maneira 

simplesmente literal. Vale dizer, a exegese da Lei de Recuperação Judicial deve se 

manter fiel aos objetivos do diploma. É o caráter principiológico que está em jogo. 

Em outras palavras, vêm sendo argumentado que nenhum dispositivo 

pode ser interpretado de modo a deixar inoperante à atividade da empresa e muito 

menos inviabilizar o seu soerguimento. 

Sob esse enfoque, sustenta-se que as disposições literais dos artigos 

6º, § 7º e 57, da Lei 11.101/2005, bem como dos artigos 5º e 29 da LEF e do artigo 

187 do Código Tributário Nacional, utilizados pela Fazenda Pública como 

fundamentos para legitimar a possibilidade do juízo do executivo fiscal determinar a 

prática de atos constritivos sobre bens de empresa em RJ, não podem prevalecer, 

justamente por inviabilizarem toda e qualquer recuperação judicial, contrariando o 

objetivo do instituto. Notadamente pelo fato de que, em regra, grande parte do 

passivo da sociedade empresária é tributário. 

Além do mais, há ponderação de que o juízo da execução fiscal não 

detém as melhores condições para avaliar quais bens são ou não determinantes 

para viabilizar o reerguimento da sociedade empresária, diferentemente do que 



ocorre com o juízo recuperacional, o qual conhece os pormenores da situação 

enfrentada pela pessoa jurídica. 

Argumenta-se, ainda, que o parcelamento especial para empresas em 

recuperação judicial, criado pela Lei n.º 13.043/2014, não é apto a suprir a exigência 

prevista no artigo 155-A, § 3º, do CTN8 e no artigo 689 da Lei n.º 11.101/05, 

porquanto não se adéqua às nuances enfrentadas pelas sociedades recuperandas, 

em afronta ao princípio da preservação da empresa. Então, não obstante o 

legislador infraconstitucional ter suprido sua inércia, o parcelamento instituído não 

teria o condão de atender às necessidades dessas empresas. 

Percebe-se, em suma, que a argumentação sugerida pelos devedores 

preza pela interpretação dos dispositivos que regulam a recuperação judicial com 

base na finalidade do instituto (artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005) e não de forma 

puramente literal. 

 

 

2.3.  Posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça 

 

Diante da discussão acima mencionada, em saber se o juízo da 

execução fiscal está ou não autorizado a determinar a prática de atos constritivos 

sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial, o Superior Tribunal de 

Justiça, infelizmente, ainda não consolidou jurisprudência e, pior, possui divergência 

de entendimento entre sua Segunda Seção e as Turmas integrantes da Primeira 

Seção. 

Apesar do indesejável conflito de orientações no âmbito da Corte, não 

há como se negar que este é compreensível, tendo em vista a relevante antinomia 

entre as regras que envolvem o assunto. De um lado, a indiscutível necessidade de 

que o crédito tributário seja satisfeito, em prol do interesse público e, de outro, 
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também com relevante valor para a sociedade, a importância da preservação da 

empresa em dificuldades econômico-financeiras. 

A situação pode ser resumida da seguinte maneira: qual deve ser a 

correta interpretação das normas inerentes à questão posta, quando uma sociedade 

assolada pela crise destina todos os seus escassos recursos financeiros para o 

pagamento dos funcionários e fornecedores, prezando pela continuidade da 

atividade empresarial, e deixa em segundo plano o pagamento dos tributos 

incidentes? Aplicar a literalidade dos artigos mencionados pela Fazenda Pública, 

realizando-se a penhora sobre os ativos que ainda tornam a empresa produtiva e, 

com isso, certamente inibir o cumprimento de eventual plano de recuperação? Ou 

prezar pela continuidade da atividade empresarial, em prol do princípio da 

preservação da empresa? 

Em análise desse tema, a Segunda Seção, responsável por julgar as 

matérias de direito privado e os conflitos de competência envolvendo o binômio 

recuperação judicial e execução fiscal10, exprimiu entendimento no sentido de que o 

deferimento da recuperação judicial não justifica, por si só, a suspensão da 

execução fiscal. No entanto, os atos constritivos contra o patrimônio da sociedade 

recuperanda devem se submeter ao crivo do juízo recuperacional, em homenagem 

ao princípio da preservação da empresa. Julgados com essa compreensão podem 

ser verificados desde 200711. 

Por outro lado, a Segunda Turma do STJ (integrante da Primeira 

Seção – de direito público), conduzida pelo voto do Ministro Herman Benjamin no 

REsp n.º 1.512.118/SP, entendeu que, após a edição da Lei n.º 13.043/2014 (que 

instituiu o parcelamento especial dos débitos tributários para empresas em 

recuperação judicial), a jurisprudência da Seção de Direito Privado estaria superada 

e que interpretação mais adequada seria a seguinte: nos casos em que se verificar 

que a recuperação judicial foi concedida sem a apresentação de certidão de 

regularidade fiscal, a execução fiscal terá regular prosseguimento, permitindo-se a 
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realização de atos constritivos sobre o patrimônio da sociedade recuperanda, salvo 

nas hipóteses em que o juiz da causa constatar que esses atos possam inviabilizar a 

consecução do plano recuperacional. 

Esse raciocínio se baseia na ideia de que, se a empresa optou por não 

aderir ao parcelamento especial criado para empresas em recuperação judicial, não 

haveria nenhuma justificativa para impedir o regular trâmite do executivo fiscal, 

inclusive as eventuais penhoras que lhe são inerentes12. 

A Segunda Seção, atenta a essa divergência instaurada pela Turma 

componente da Seção de Direito Público, reanalisou o tema no julgamento do AgRg 

no CC n.º 136.130, em 13/05/2015, e assentou que a publicação da Lei n.º 

13.043/2014 não tem o condão de alterar o entendimento anteriormente 

estabelecido, de modo que a desarmonia de posicionamentos no âmbito da Corte 

Superior foi confirmada. 

Assim, restou configurada a seguinte situação: se a demanda chegar 

ao STJ por meio de conflito de competência, cuja competência para julgar é da 

Segunda Seção, a decisão se inclinará para determinado sentido. Por outro lado, se 

a causa alcançar a Corte Superior em recurso especial, o qual será julgado pelas 

Turmas integrantes da Primeira Seção, a decisão se dará em sentido diverso. Ou 

seja, a sorte de determinado processo dependerá de como ele chegará ao Superior 

Tribunal de Justiça. 

Como tentativa de afastar a insegurança jurídica gerada por essa 

discrepância de entendimentos, a Primeira Seção, em 20 de fevereiro de 2018, 

afetou os recursos especiais n.ºs 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP como 

representativos de controvérsia, sintetizada pelo Tema 987: “possibilidade da prática 

de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal”. 

No entanto, é fácil constatar que essa investida da Seção de Direito 

Público certamente não resolverá a questão, na medida em que, se a Seção 

confirmar a decisão já adotada pela Segunda Turma (o que é muito provável, tendo 

em vista a sua composição), isto é, pela possibilidade do juízo da execução 
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 Nesse sentido: AgInt no REsp n.º 1.643.587/MG, REsp n.º 1.673.421/RS, REsp n.º 1.681.463/SP, 
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n.º 1.613.023/RS, REsp n.º 1.652.333/RS. 



determinar a penhora de bens de empresa em RJ, o desencontro jurisprudencial no 

âmbito da Corte Superior permanecerá. 

Até este momento, então, é seguro dizer que existe uma instabilidade 

na resolução das lides executivas entre o Fisco e a empresa recuperanda, o que 

caminha na contramão da função constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal 

de Justiça de pacificar a jurisprudência nacional sobre a interpretação de legislação 

federal. 

Diante deste inaceitável cenário, a Segunda Seção do STJ, em março 

do corrente ano, afetou para o Corte especial o julgamento do Conflito de 

Competência n.º 144.433/GO, com base nos artigos 947 do Código de Processo 

Civil13 e 16, inciso IV, do Regimento Interno do STJ14, para que esta, 

definitivamente, resolva o mérito da discussão e esclareça se é possível ou não ao 

juízo da execução fiscal determinar a prática de atos constritivos sobre o patrimônio 

de uma empresa em recuperação judicial, considerando todos os pormenores que o 

debate exige, principalmente, (i) a necessidade de que o crédito fiscal seja satisfeito, 

por se tratar, no fundo, de interesse de toda coletividade; e (ii) a preservação da 

atividade empresarial, tendo em vista sua relevante função social. 

Espera-se, ainda, que o órgão aproveite a oportunidade e clarifique se 

com a publicação da Lei n.º 13.043/2014, que criou o parcelamento especial para 

empresas em recuperação judicial, a apresentação de certidões de regularidade 

fiscal voltou a ser requisito para a concessão da RJ. Nesse ponto, naturalmente os 

julgadores terão de analisar se referido parcelamento está adequado à sistemática 

do instituto recuperacional. 

                                                           
13

 Art. 947.  É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com 
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a 
requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa 
necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento 
indicar. 
§ 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência 
originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. 
§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos 
fracionários, exceto se houver revisão de tese. 
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual 
seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. 
14

 Art. 16. As Seções e as Turmas remeterão os feitos de sua competência à Corte Especial: (...) 
IV – quando convier pronunciamento da Corte Especial em razão da relevância da questão jurídica, 
ou da necessidade de prevenir divergência entre as Seções. 



A postura empregada pela Segunda Seção é de todo louvável, na 

medida em que a decisão do Corte Especial tem o condão de vincular os órgãos 

fracionários do Superior Tribunal de Justiça e, obviamente, os juízes de primeira e 

segunda instância, de modo a trazer a desejável previsibilidade nas decisões 

judiciais. 

Desse modo, por mais conturbada que tenha sido a posição do 

Superior Tribunal de Justiça no decorrer dos anos a respeito do tema explicitado, 

percebe-se que, aparentemente, a divergência acerca da interpretação sobre os 

enunciados que regulam a matéria está prestes a ser superada pela Corte. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações precedentes permitem identificar uma das 

problemáticas contemporâneas envolvendo o binômio execução fiscal e 

recuperação judicial: a possibilidade ou não de o juízo do executivo determinar a 

prática de atos constritivos sobre o patrimônio de empresa em processo de 

recuperação. 

Notou-se que a resposta para essa indagação não é nenhum pouco 

simples, notadamente pelo fato de existir uma aparente contradição entre os 

enunciados que regulam a matéria. De um lado, a não submissão do crédito 

tributário aos efeitos da recuperação judicial, em prol do interesse de toda a 

coletividade; e de outro, a importância da preservação da empresa em dificuldades 

financeiras (finalidade do instituto da recuperação judicial), também em benefício da 

sociedade. 

A antinomia destes dispositivos é tão exuberante que a própria Corte 

Superior, que tem como função constitucional pacificar o entendimento sobre a 

interpretação da legislação federal, não consolidou jurisprudência sobre o assunto e, 

o que é pior, implantou duas orientações opostas, gerando uma situação de 

inarredável insegurança jurídica. 

Para a Segunda Seção, o deferimento da recuperação judicial não 

justifica, por si só, a suspensão da execução fiscal, no entanto, os atos constritivos 

contra o patrimônio da sociedade recuperanda devem se submeter ao crivo do juízo 



recuperacional, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Já para a 

Segunda Turma, componente da Primeira Seção, nos casos em que se verificar que 

a recuperação judicial foi concedida sem a apresentação de certidão de regularidade 

fiscal, a execução fiscal terá regular prosseguimento, permitindo-se a realização de 

atos constritivos sobre o patrimônio da sociedade recuperanda, salvo nos casos em 

que o juiz da causa constatar que esses atos possam inviabilizar a consecução do 

plano recuperacional. 

Se mantido esse cenário, muitos processos com questão de fundo 

idêntica serão resolvidos de forma distinta, sem qualquer justificativa apta para 

tanto. 

Buscando resolver essa indesejável situação, a qual certamente iria se 

agravar com o julgamento do tema 987 pela Primeira Seção, considerando a alta 

probabilidade de ser contrário à orientação da Segunda Seção, esta afetou, em 

março do corrente ano, para a Corte Especial, o julgamento do Conflito de 

Competência n.º 144.433/GO, para que se esclareça qual deve ser a correta 

interpretação sobre a indagação acima explanada. 

Por essas razões é possível concluir que agora o Superior Tribunal de 

Justiça tem a possibilidade real de solucionar definitivamente o embate, na medida 

em que a decisão da Corte Especial, notadamente em incidente de assunção de 

competência, vincula todos os juízes e órgãos fracionários, o que, por óbvio, inclui 

as Seções e Turmas do próprio STJ, dando por encerrada a divergência 

jurisprudencial. 
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