
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 924.643 - PA 
(2016/0142666-8)

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL 
EMBARGADO : MARCOS MARCELINO E CIA LTDA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS QUE IMPLIQUEM 
RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO 
INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E 
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO 
DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. INVIÁVEL.

I - Negou-se provimento ao recurso especial sob o 
fundamento de o acórdão recorrido está em conformidade com a 
jurisprudência pacífica do STJ.

II - Nos termos da jurisprudência do STJ, "o deferimento do 
pedido de recuperação  judicial  não  suspende  a execução fiscal. 
Ressalte-se que,  em  sede  de  execução  fiscal,  é  possível a prática de 
atos constritivos  em  face de empresa em recuperação judicial, desde 
que não  fique inviabilizado o plano de recuperação judicial" (AgInt no 
AREsp  956.853/SP,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell Marques, 
Segunda Turma,  DJe  15.12.2016; REsp 1634697/PE, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, 
DJe 27/04/2017).

III -  No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente 
que "os atos judiciais que inviabilizem a recuperação judicial, a exemplo 
de leilão de bem imóvel da empresa, bloqueio de recursos financeiros via 
BACENJUD, dentre outros, são vedados.  A  revisão  desse 
entendimento  somente  seria  possível por meio do reexame do acervo 
fático-probatório, o  que  não se permite em recurso especial, ante o 
óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ".

IV - Os embargos de declaração somente são cabíveis para a 
modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou 
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na 
decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

V - Estando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, é desnecessária a menção 
expressa aos normativos constitucionais suscitados pelo embargante, 
sequer a título de prequestionamento.

VI - Embargos de declaração rejeitados.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,  
por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Sr(a). 
Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro 
Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

 
 Brasília (DF), 19 de setembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO  
Relator
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EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 924.643 - PA 
(2016/0142666-8)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator): 

Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos 

autos de execução fiscal, determinou a suspensão de quaisquer atos expropriatórios 

que comprometam o patrimônio do devedor. No TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA 1ª REGIÃO, negou-se provimento ao agravo de instrumento, conforme a seguinte 

ementa do acórdão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 557 DO CPC. 
APLICABILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS 
EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 557 do CPC, "o relator negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2. As ações de execução fiscal não se suspendem em caso de deferimento 
da reabilitação da empresa. No entanto, não podem ser deferidos atos expropriatórios 
ou de alienação do patrimônio da empresa em recuperação judicial pelo Juízo da 
Execução Fiscal, cabendo a sua análise ao Juízo da Recuperação. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.

Interposto recurso especial, negou-se seguimento ao recurso na origem. 

Interposto agravo em recurso especial conheceu-se do recurso para não conhecer do 

recurso especial. A decisão foi confirmada em julgamento de agravo interno pela E. 

Segunda Turma do STJ, conforme a seguinte ementa do acórdão:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS QUE 
IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o deferimento do 
processamento de recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as 
execuções fiscais. Contudo, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05, os atos 
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judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser 
obstados enquanto mantida essa condição.

Agravo interno improvido. 

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante omissões e 

contradições no acórdão recorrido: a) omissão relativa às razões esposadas pela União 

em seu agravo interno; b) contradição entre a fundamentação e a conclusão; c) 

prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.

É o relatório.
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EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 924.643 - PA 
(2016/0142666-8)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator): 

Os embargos não merecem acolhimento.

Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os 

embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Conforme ficou claro no acórdão recorrido, foram analisadas as 

alegações da parte agravante, ora embargante. Também não há contradição no acórdão 

recorrido, que está em consonância com a jurisprudência do STJ  (fl. 180 e 184):

Conforme consignado na análise monocrática, nos termos da jurisprudência 
pacífica do STJ, embora o deferimento do processamento da recuperação judicial não 
tenha, por si só, o condão dc suspender as execuções fiscais, nos termos do art. 6º, § 
7º, da Lei 11.101/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em 
recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição.

[...]
Ressalta-se que o acórdão regional não destoa do entendimento firmado no 

julgamento do REsp 1,480.559/RS, Rei. Ministro Herman Bcnjamin, porquanto, in 
casu, não houve a suspensão da execução fiscal, mas apenas dos atos judiciais que 
reduzam o patrimônio da empresa, e, conforme o entendimento exarado no referido 
decisum, se o plano de recuperação judicial foi deferido sem a apresentação da CND 
ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo que a execução 
fiscal terá regular prosseguimento. Contudo, será possível obstar os atos dc constrição 
se, com base nas circunstâncias concretas, for apurada a necessidade de aplicação do 
princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC).

Ademais, a modificação do acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, nos 
termos pretendido pela ora agravante, requer, necessariamente, o reexame de fatos e 
provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material   contidas no art. 1.022 do novo 

CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. Nesse 
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sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS 
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito 
de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero 
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual 
recurso extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de 
omissão, contradição, obscuridade ou erro material   contidas no art. 1.022 do novo 
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. 
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÕES.   INEXISTÊNCIA.   
CARÁTER   PROCRASTINATÓRIO  RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE 
MULTA.

1.   A  contradição  capaz  de  ensejar  o  cabimento  dos  embargos 
declaratórios  é  aquela  que  se  revela  quando  o  julgado contém proposições 
inconciliáveis internamente.

2.  Sendo  os embargos de declaração recurso de natureza integrativa 
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem   ser   
acolhidos   quando   a   parte   embargante  pretende, essencialmente, a obtenção de 
efeitos infringentes.

3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de 
declaração, cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do 
CPC/1973.

4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017).

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de 

questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao 

recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz de 

ofício ou a requerimento devia se pronunciar, considerando que a decisão apreciou as 

teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Quanto à  pretensão de dispositivos da Constituição Federal, não cabe ao 

Superior Tribunal de Justiça analisar violação de dispositivos constitucionais, sob pena 

de usurpar a competência constitucional do STF. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência:
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 
PÚBLICO. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. HIPÓTESES DO 
ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.

[...]
4. Estando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, é 

desnecessária a menção expressa aos normativos constitucionais suscitados pelo 
embargante, sequer a título de prequestionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RMS 44.108/AP, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 
julgado em 1º/3/2016, DJe 10/3/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO 
DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 
8.112/90 À MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de 
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são 
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao 
acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à 
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

[...]
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre suposta 

ofensa a preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob 
pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, 
III, da Constituição da República. Precedentes.

6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no RMS 46.678/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 
18/12/2015).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
EDcl no AgInt no

Número Registro: 2016/0142666-8 AREsp 924.643 / PA

Números Origem:  00041698419978140006  00264269320144010000  00264476920144010000  
264476920144010000

PAUTA: 19/09/2017 JULGADO: 19/09/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL 
AGRAVADO  : MARCOS MARCELINO E CIA LTDA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL 
EMBARGADO : MARCOS MARCELINO E CIA LTDA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

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, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete 
Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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