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 Dentre princípios regentes e norteadores da Recuperação Judicial, certamente 

dos que mais se destacam é o da preservação da empresa, previsto nominalmente no 

artigo 472, da Lei n.º 11.101/2005. Em tempos de crise, que assola o território pátrio, e 

com o número de requerimentos de recuperações judiciais aumentado a cada dia, a 

forma de interpretação da chamada preservação da empresa, e sua salvaguarda nos 

casos concretos, podem caracterizar o traço distintivo entre a manutenção da atividade 

empresária, dos empregos que dela dependem e do pagamento dos credores do 

empresário, e a falência. 

 Segundo o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, o número 

de recuperações judiciais requeridas entre janeiro e outubro de 2015 é 41,4% superior 

ao registrado no mesmo período do ano passado3, chegando a 1.015 (mil e quinze) 

requerimentos. Destes, apenas 248 (duzentos e quarenta e oito) foram concedidos, de 

janeiro a outubro do corrente ano, menos do que 25% (vinte e cinco por cento). Apesar 

de não se conhecer pesquisa empírica atestando esta informação, fica claro a qualquer 

profissional que atue na área que, dentre as maiores causas de não concessão da 

Recuperação Judicial, está a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos 

tributários, prevista no artigo 57 da LRF4. 

 Conquanto não tenha havido revogação da mencionada regra, a doutrina, 

percebendo a obstaculização decorrente de sua aplicação rígida ao instituto da 

                                            
1 O autor é sócio do escritório Advocacia Felippe e Isfer, mestre em Direito Comercial pela PUC-SP e 
Doutor, na mesma área, pela UFPR, onde leciona.  
2    “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.” 
3 Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações. Disponível em: 
<http://www.serasaexperian.com.br/release/indicadores/falencias_concordatas.htm>. Acesso Em: 06 nov. 
2015.  
4 “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.” 



Recuperação, vem defendendo interpretação mais branda do dispositivo5; a 

jurisprudência, por sua vez, tem dado supremacia aos princípios da preservação e 

função social da empresa, flexibilizando a necessidade de apresentação da CND.  

 Nesse sentido, passou-se a entender que nos estados em que não houvesse Lei 

disciplinando o parcelamento específico para empresas em recuperação judicial, a 

apresentação de CND seria dispensada6.  

 Era esse o cenário no Paraná até a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 

18.132/2014, em 03 de julho de 2014, regulando parcelamento especial para as 

empresas em recuperação judicial. Todavia, e de forma surpreendente – na contramão 

do espírito da Lei n.º 11.101/2005 e da realidade brasileira – tal lei autoriza o 

pagamento do débito fiscal em, no máximo, 84 (oitenta e quatro) vezes, com acréscimo 

de multa ao principal e sem desconto de juros.  

 Considerando a ausência de desconto, trata-se de regramento bastante similar ao 

parcelamento ordinário de tributos federais, estabelecido na Lei n.º 10.522/2002 (art. 

10), que garante a qualquer contribuinte o direito de pagar em até 60 (sessenta) 

prestações a sua dívida fiscal. Vale ressaltar que a mencionada legislação (da mesma 

maneira como fez a Lei n.º 13.043/2014) não contempla, nem de longe, descontos ou 

vantagens similares àquelas garantidas em parcelamentos especiais7.  

                                            
5 “As primeiras decisões relativas ao art. 57 já apontam no esperado sentido da criação de uma 
jurisprudência que atenue o rigor da lei e torne viável a sua aplicação. Tais decisões acabaram 
concedendo a recuperação, independentemente do cumprimento do art. 57, sob os mais diversos 
fundamentos. Entendeu-se que, já que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da 
recuperação judicial (§7º do art. 6º), a própria Lei dispensa a prova da quitação do tributo. Também foi 
entendido que o inciso II do art. 52, aos dispensar a apresentação de certidões negativas para que o 
devedor em recuperação exerça suas atividades, especificamente permitiu a recuperação com débitos 
tributários em aberto. Entendeu-se também que o art. 57 não estabelece qualquer sanção para o caso de 
não apresentação de certidão negativa, de tal forma que não há como exigir tais certidões. Enfim, todos 
esses elementos que levam a justificar aqui a aplicação do brocado latino, segundo o qual ‘ad 
impossibilita nemo tenetur’, no sentido de que ninguém pode ser obrigado ao impossível, no caso, se se 
exigisse a juntada de certidões negativas tributárias, certamente ficaria obstado o caminho de toda e 
qualquer recuperação, ou, pelo menos de imensa maioria delas. Por isso, de forma correta, o exame 
sistemático da Lei, ante os princípios gerais de direito, leva a que não se exija a certidão mencionada 
neste artigo.” (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências: 
comentada. RT, 2008, p. 181). 
6 “em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir operacionalidade à 
recuperação judicial, é desnecessário comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da 
Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o 
parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial.” (REsp 
1173735/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, 
DJe 09/05/2014). Vide, igualmente, REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013.  
7 Registre-se, a propósito, que em passado recente já foram editadas outras leis federais de parcelamento 
muito mais vantajosas para o contribuinte. Como exemplo, cita-se as leis n.º 9.964/2000 (Refis), n.º 
10.684/2003 (Paes) ou a n.º 11.941/2009 (Refis da Crise), cuja última edição ocorreu em dezembro de 



 Diante desse quadro, considerando de um lado a álea ordinária incorrida 

isoladamente pelos empresários, responsáveis pela produção e circulação de riquezas, e 

garantia de empregos, e de outro a irrefutável crise econômica em nosso país que altera 

essa lógica inicial, cabe ao Estado efetivamente assumir parcela da obrigação pela 

viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira, conforme 

prometido no já citado artigo 47, LRF.  

 Nesse sentido, tendo o Estado reconhecido a existência de cenário jurídico 

específico para a regulação das relações jurídicas firmadas por empresas em crise, não 

pode este mesmo Estado impedir a concessão de recuperação judicial em situações de 

não adesão a parcelamento de dívida fiscal que contemple o pagamento em apenas 84 

(oitenta e quatro) parcelas, sem redução de encargos, i.e., de cumprimento praticamente 

impossível.  

 Há, sem dúvida, uma inadequação lógica e cronológica do legislador, já que 

previu parcelamento que não atende às necessidades das empresas com dificuldade, e o 

previu em momento em que o país, como um todo, encontra-se em crise.  

  Atento a esse quadro, em decisão inédita e unânime, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná dispensou a exigibilidade das certidões negativas de débitos 

tributários para a concessão da recuperação judicial da Perfipar S.A. Manufaturados de 

Aço8. Conforme excerto do voto do Relator:  

 

(...) a exigência das certidões negativas acarretará a impossibilidade do 

processamento do plano de recuperação judicial, o qual restou devidamente 

aprovado pela assembleia geral, frustrando o interesse dos credores. 

Ademais, tal qual asseverado pelo agravante, parte do débito tributário 

existente encontra-se em parcelamento, evidenciando ainda mais o interesse 

da Fazenda Pública na manutenção da atividade econômica da ora agravante. 

 

 Andou bem o referido Tribunal, percebendo que (especialmente em tempos de 

crise macroeconômica) seria absolutamente inadequado exigir de empresas em 

dificuldade o parcelamento de seus tributos segundo regras que muito se assemelham 

àquelas aplicadas a empresas saudáveis, como condicionante à concessão da 

recuperação judicial.  

                                                                                                                                
2014. Estas leis, além de destinadas aos contribuintes em geral, autorizavam o pagamento do tributo em 
180 (cento e oitenta) parcelas, com redução de juros e multa. 
8 TJPR, Agravo de Instrumento n.º 1403276-5, Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, Juiz Relator Marco Antonio Antoniassi, julgado em 30 de setembro de 2015.  



 Espera-se que decisões como esta – que efetivamente interpretam o direito à luz 

da realidade socioeconômica pátria – não sejam excepcionais, conduzindo um alerta ao 

legislador, para que este tenha essa mesma sensibilidade ao definir as regras do jogo.  

 

 


