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RELATOR
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: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
: PAULO ROBERTO SANTIAGO
: CARLOS PAIVA GOLGO
EGÍDIO LUCCA FILHO
FELIPE LUCCA E OUTRO(S)
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA
AO ARTIGO 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. RECONVENÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
CONSTITUTIVA.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE NÃO
PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
aos art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do cabimento de reconvenção em
embargos à execução.
3. O processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito
constituído, razão pela qual revela-se inviável a reconvenção, na medida que se
admitida, ocasionaria o surgimento de uma relação instrumental cognitiva
simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação executiva.
4. Assim sendo, a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em
processos de conhecimento, haja vista que a mesma demanda dilação probatória
exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, na
qual o título executivo já se encontra definido.
5. Em sede de embargos à execução fiscal há previsão legal (art. 16, § 3º, da Lei
6.830/80) vedando a utilização da reconvenção. O fundamento dessa proibição é,
unicamente, de natureza processual, a fim de não impor dificuldades para o curso
da execução fiscal, haja vista que ela tem como base certidão de dívida líquida e
certa.
6. Vale destacar que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória,
por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o
débito em outra demanda.
7. Entendimento em sentido contrário violaria o princípio da celeridade e criaria
obstáculo para a satisfação do crédito, pois a ideia que norteia a reconvenção é o
seu desenvolvimento de forma conjunta com a demanda inicial, o que não
ocorreria ao se admitir a reconvenção em sede de embargos à execução, na
medida que as demandas não teriam pontos de contato a justificar a sua reunião.
8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte não provido.

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento:
"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman
Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília (DF), 18 de agosto de 2015.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.528.049 - RS (2015/0093767-8)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE
: PAULO ROBERTO SANTIAGO
ADVOGADOS
: CARLOS PAIVA GOLGO
EGÍDIO LUCCA FILHO
FELIPE LUCCA E OUTRO(S)
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região cuja ementa é a seguinte:
AGRAVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
RECONVENÇÃO.
DESCABIMENTO. Não é de ser acolhida a reconvenção em embargos à execução
de sentença quando o reconvinte não discute relação jurídico-tributária, mas busca
o reconhecimento de responsabilidade civil da União por suposta omissão no
andamento do processo.

Opostos embargos de declaração, deu-lhes parcial provimento, tão somente para fins
de prequestionamento.
Nas razões do recurso especial, interposto com amparo na alínea "a" do permissivo
constitucional, o recorrente aponta violação do disposto nos artigos 109, 315, 316, 318 e 535
do CPC, sustentando: (a) é possível o oferecimento de reconvenção em ação autônoma tal
como os embargos à execução; (b) a presente ação é relacionada com a ação principal; (c) ao
embargar indevidamente a execução, a Fazenda Nacional causou dano à ordem material do
contribuinte que, por anos, ficou impedido de reaver valores de natureza alimentar; (d) em
caso de reconhecer ausência de prequestionamento, requer a nulidade do acórdão recorrido.
Em contrarrazões ao recurso especial, pugna o recorrido pela manutenção do acórdão
impugnado.
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem.
É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.528.049 - RS (2015/0093767-8)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA
AO ARTIGO 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. RECONVENÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
CONSTITUTIVA.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE NÃO
PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
aos art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do cabimento de reconvenção em
embargos à execução.
3. O processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito
constituído, razão pela qual revela-se inviável a reconvenção, na medida que se
admitida, ocasionaria o surgimento de uma relação instrumental cognitiva
simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação executiva.
4. Assim sendo, a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em
processos de conhecimento, haja vista que a mesma demanda dilação probatória
exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, na
qual o título executivo já se encontra definido.
5. Em sede de embargos à execução fiscal há previsão legal (art. 16, § 3º, da Lei
6.830/80) vedando a utilização da reconvenção. O fundamento dessa proibição é,
unicamente, de natureza processual, a fim de não impor dificuldades para o curso
da execução fiscal, haja vista que ela tem como base certidão de dívida líquida e
certa.
6. Vale destacar que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória,
por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o
débito em outra demanda.
7. Entendimento em sentido contrário violaria o princípio da celeridade e criaria
obstáculo para a satisfação do crédito, pois a ideia que norteia a reconvenção é o
seu desenvolvimento de forma conjunta com a demanda inicial, o que não
ocorreria ao se admitir a reconvenção em sede de embargos à execução, na
medida que as demandas não teriam pontos de contato a justificar a sua reunião.
8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte não provido.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do cabimento de reconvenção em embargos
à execução.
Em preliminar, cumpre enfrentar a alegada violação do art. 535 do CPC. Neste
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ponto o recorrente alega que o Tribunal a quo teria se recusado a enfrentar ponto omisso no
acórdão, requerendo determinação de retorno dos autos para novo pronunciamento acerca das
questões abordadas nos embargos de declaração.
Com efeito, a irresignação não prosperar, pois as razões de recorrer são genéricas e
desprovidas de argumentação jurídica. O recorrente se limitou em sustentar que não houve
manifestação acerca dos pontos suscitados na petição dos embargos de declaração, sem,
contudo, apontar ponto a ponto dos fundamentos tidos por omitidos.
Recai ao recurso especial, no ponto, a inteligência da Súmula 284/STF. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. LEGALIDADE DA COBRANÇA
MEDIANTE TARIFA PROGRESSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte
agravante se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo,
demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo
acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a
aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido. (AgRg no AREsp 395.067/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/03/2014, DJe 08/04/2014) (grifou-se)
PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR. RENÚNCIA A
GRATIFICAÇÕES. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO
LOCAL. REVISÃO. SÚMULA 280/STF.
1. Alegações genéricas de violação do artigo 535 do CPC não são suficientes para
viabilizar o conhecimento do recurso especial. É mister que sejam apontadas as
omissões, contradições ou obscuridades consideradas como existentes no acórdão
recorrido e as razões pelas quais a decisão não estaria devidamente fundamentada.
Inteligência da Súmula 284/STF. [...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 255.601/SP,

Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe 28/5/2013)
Trata-se na origem, de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
indeferiu a inicial de reconvenção em face da incompetência. Aduziu que o pedido de
indenização formulado na reconvenção é consequência lógica do reconhecimento
extemporâneo pela Fazenda Pública do crédito executado pelo contribuinte.
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O Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu não se possível o
ajuizamento da reconvenção.
A pretensão não merece acolhida.
Considerando a essência do processo de execução, nele não há espaço para a
inserção de novas demandas, o que por consequência inviabiliza a reconvenção. Os
fundamentos que podem ser alegados nessa fase são limitados.
O processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito constituído,
razão pela qual revela-se inviável a reconvenção, na medida que se admitida, ocasionaria o o
surgimento de uma relação instrumental cognitiva simultânea, o que inviabilizaria o
prosseguimento da ação executiva.
Conforme aponta Luis Guilherme Aidar Bondioli "a cognição é rarefeita e
instrumental aos atos de satisfação. Daí a falta de espaço para a introdução de uma
demanda do executado no processo puramente executivo" (Reconvenção no processo civil São Paulo: Saraiva, 2009, p. 281)
Nesse sentido, a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em processos
de conhecimento, haja vista que a mesma demanda dilação probatória exigindo sentença de
mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, no qual o título executivo já se
encontra definido.
A propósito é a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
"A reconvenção, com demanda de tutela jurisdicional mediante sentença, é ato
específico do processo de conhecimento de jurisdição contenciosa. Não se admite
no executivo nem no monitório , onde a sentença de mérito não existe, nem no
cautelar , que não tem a finalidade de propiciar diretamente a tutela jurisdicional
plena" (in Instituições de Direito Processual Civil, vol. 3, p. 500)

Em iguais termos aponta Clito Fornaciari Júnior;
A execução é um processo de realização material do que se encontra no título, não
havendo lugar, em sua marcha normal, para a sentença, ao passo que a
reconvenção é tipicamente um instituto que requer uma sentença, sendo, portanto,
própria do processo de conhecimento. (Da reconvenção no Direito Processual
Documento: 1430280 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/08/2015

Página 6 de 11

Superior Tribunal de Justiça
Civil Brasileiro. São Paulo, Saraiva, 1983).

A propósito, o art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80 trata da regulação dos embargos na
execução fiscal, dispõe que "não será admitida reconvenção nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos serão argüidas como matéria
preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos." A finalidade dessa proibição é,
unicamente, de natureza processual, a fim de não impor dificuldades para o curso da
execução fiscal, haja vista que ela tem como base certidão de dívida líquida e certa.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
ENCONTRO DE CONTAS. COMPENSAÇÃO. ART. 66, DA LEI 8.383/91. LEI
6.830/80, ART. 16, § 3º.
1 - O art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80 trata da regulação dos embargos do
devedor na execução fiscal, dispondo que "não será admitida reconvenção
nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e
impedimentos serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos." O fundamento dessa proibição é, unicamente, de
natureza processual, a fim de não impor dificuldades para o curso da
execução fiscal, haja vista que ela tem como base certidão de dívida líquida e
certa.
2 - Aplicação do art. 66, Lei 8383/91, por a Certidão de Dívida conter parcelas da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a
sócios-administradores, considerados inconstitucionais pelo STF.
3 - A disposição de natureza processual cede ao que permite o direito material.
Compensação permitida, em sede de embargos à execução, nos limites da ação
declaratória cuja sentença transitou em julgado, apurando-se o saldo devedor com
a diminuição da garantia exigida dos créditos reconhecidos como compensáveis.
4 - Recurso parcialmente provido.
(REsp 438396/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/11/2002, DJ 09/12/2002 p. 300) (grifou-se)

Com efeito, os embargos à execução não são servis à cobrança judicial de eventual
crédito que o embargante tenha em face do exequente. Vale destacar que os embargos à
execução não possuem natureza condenatória, nesse sentido destaca-se o posicionamento da
doutrina:
"Há quem defenda que os embargos à execução consistem numa ação declaratória,
pois seu pedido imediato seria sempre declaratório. Por sua vez, há os que
entendem serem os embargos uma ação constitutiva. E, finalmente, desponta o
entendimento segundo o qual a sentença dos embargos tem conteúdo variável,
podendo ser declaratório ou constitutiva, a depender do seu fundamento e dos
termos do pedido formulado.
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(...)
O certo é que os embargos não ostentam a natureza de ação condenatória.
Realmente, o embargante - ressalvado o pedido relativo aos custos do processo e
aos honorários de advogado - não postula a condenação do embargado. e o
executado tiver um crédito em face do exequente, ou o cobra em outra demanda,
ou alega, em seus embargos, a compensação, a fim de demonstrar a extinção da
obrigação e requerer a declaração de inexistência de relação jurídica. Não é pelos
embargos que o executado promove cobrança judicial de eventual crédito que
tenha em face do exequente" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 5. p. 341/342).

Assim sendo, os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por isso,
caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar em outra demanda.
Portanto, não se admite no processo executivo a utilização da reconvenção. Confira
os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS
À EXECUÇÃO E, POSTERIORMENTE, DE RECONVENÇÃO, ESTA
DIRECIONADA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO PELO TRIBUNAL A
QUO - PERÍCIA CONTÁBIL DISSOCIADA DOS AJUSTES ATUARIAIS
FIRMADOS E ENCARTADOS EXPRESSAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO
DA EMPRESA EXECUTADA.
Trata-se, na hipótese, de ação executiva de título de crédito extrajudicial (cédula
de crédito industrial), tendo sido: a) indeferido o pedido de assistência judiciária
gratuita; b) afastado pelo Tribunal a quo, em sede de apelação, o cabimento do
pedido de reconvenção apresentado posteriormente aos embargos à execução, para
condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro;
e, c) determinada a realização de nova perícia contábil por ter o perito
confessadamente ignorado os termos de atualização da dívida previstos
expressamente na cártula de crédito ora executada.
1. Violação do artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão local que enfrentou
todos os aspectos essenciais à lide.
2. Aplicada pela Corte Estadual, com apoio em circunstâncias dos autos, a multa
do artigo 538 do CPC, para ser reexaminada, exige a investigação de matéria
fático-probatória, providência obstada pelo enunciado da Súmula 07 do STJ.
3. Igual sorte tem a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de
Justiça a condição econômica da empresa requerente, o que exigiria reexame de
provas e é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na
Súmula 07 do STJ.
4. Não se admite no processo executivo o oferecimento de reconvenção, pois a
defesa do devedor se veicula exclusivamente nos embargos.
5. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser
formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à
execução, prescindindo de ação própria para tanto (art. 840 CC atual e 1.531
CC/1916).
6. Verificado, na hipótese, pela instância ordinária, o equívoco manifesto do laudo
pericial, porquanto foram reconhecida e deliberadamente desrespeitados os
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critérios de ajuste atuarial da dívida acordados e firmados textualmente no título
executivo extrajudicial, não procede a alegação de preclusão consumativa quanto à
sua impugnação.
7. Recurso especial desprovido.
(REsp 1050341/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 05/11/2013, DJe 25/11/2013) (grifou-se)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS.
PEDIDO
CONDENATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS. NATUREZA CONSTITUTIVA.
1. O art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80 trata da regulação dos embargos do devedor na
execução fiscal, dispondo que "não será admitida reconvenção nem compensação,
e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos serão
argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os
embargos." O fundamento dessa proibição é, unicamente, de natureza processual, a
fim de não impor dificuldades para o curso da execução fiscal, haja vista que ela
tem como base certidão de dívida líquida e certa. Precedente: REsp 438396/RS,
Rel. Ministro José Delgado, DJ 09/12/2002.
2. Consectariamente, os embargos à execução não são servis à cobrança
judicial de eventual crédito que o embargante tenha em face do exequente.
3. É que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por
isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o
débito noutra demanda, ou ainda, alegar, em sede dos embargos, a
compensação, a fim de extinção da obrigação, conforme entendimento
exarado na Primeira Seção. Precedente: EREsp 438396/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, DJ 28/08/2006.
4. In casu, o embargante, em sua inicial, pretendeu a desconstituição do título
executivo, bem como a condenação da fazenda pública a restituir em dobro o valor
do depósito administrativo, em razão de ter exigido dívida já paga, nos termos do
disposto no artigo 940 do Código Civil.
5. Os embargos objetivam desconstituir o título executivo, por isso sua natureza
constitutiva. Precedentes: REsp 279064/SC, Rel. Ministro
SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 05/03/2001; REsp 330295/CE, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 22/11/2004;
AgRg no REsp 482471/MS, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, DJ
22/08/2005.
6. O acórdão proferido em embargos de declaração que enfrenta explicitamente a
questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II,
do CPC.
7. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1085689/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/10/2009, DJe 04/11/2009) (grifou-se)

Entendimento em sentido contrário violaria o princípio da celeridade e criaria
obstáculo para a satisfação do crédito, pois a ideia que norteia a reconvenção é o seu
desenvolvimento de forma conjunta com a demanda inicial, o que não ocorreria ao se admitir
a reconvenção em sede de embargos à execução, na medida que as demandas não teriam
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pontos de contato a justificar a sua reunião.
Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte não provido.
É o voto.
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Relator
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADOS

RECORRIDO

: PAULO ROBERTO SANTIAGO
: CARLOS PAIVA GOLGO
EGÍDIO LUCCA FILHO
FELIPE LUCCA E OUTRO(S)
: FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPF / Imposto de Renda de Pessoa Física

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman
Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
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