
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.298.407 - DF (2011/0298904-6)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
RECORRIDO : ADEMAR LUD WING  E OUTROS
ADVOGADA : CAROLINA LOUZADA PETRARCA E OUTRO(S)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO 
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA DA 
PESSOA FÍSICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. VALOR PROBATÓRIO (PRESUNÇÃO DE 
VERACIDADE) DAS PLANILHAS PRODUZIDAS PELA SECRETARIA 
DA RECEITA FEDERAL E APRESENTADAS EM JUÍZO PELA 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA 
DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DE QUANTIA RETIDA 
NA FONTE E JÁ RESTITUÍDA POR CONTA DE DECLARAÇÃO DE 
AJUSTE ANUAL.

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, "a", 

da Constituição Federal de 1988, contra acórdão que considerou inidôneos os documentos 

juntados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para comprovar que os embargados 

efetuaram a dedução das verbas indenizatórias do total dos rendimentos tributáveis e, 

portanto, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. O julgado restou assim 

ementado (e-STJ fls. 198/209):
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DOS 
VALORES RESTITUÍDOS NA DECLARAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO DE 
RENDA PESSOA FÍSICA. INCLUSÃO DA SELIC. INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA À COISA JULGADA.
1. Incumbe à Fazenda Nacional o ônus da prova da existência de restituição ao 
contribuinte quando da declaração de ajuste anual, para fins de compensação 
(CPC, artigos 333, inciso II; 741, inciso VI). Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Por outro lado, as planilhas de cálculos expedidas pela Secretaria da Receita 
Federal (CPC, artigo 368, parágrafo único) não são idôneas para essa finalidade, 
mas sim a declaração de ajuste anual. Precedentes desta Corte.
3. Definido na sentença ou acórdão índice específico de correção monetária, 
tem-se afastado a aplicação da taxa Selic em respeito ao postulado da coisa 
julgada.
4. Porém, omisso o título judicial quanto ao índice de correção monetária, é 
legítima a atualização do indébito pela taxa Selic, em simetria com idêntico 
critério utilizado pela Fazenda Pública na cobrança dos seus créditos, nos termos 
da Lei 9.250/95 e em homenagem ao princípio da isonomia.
5. Apelação dos embargados provida, para afastar a compensação e julgar 
improcedentes os presentes embargos. Apelação da Fazenda Nacional a que se 
nega provimento.

Os embargos de declaração interpostos restaram rejeitados (e-STJ fls. 251/256).

Alega a recorrente Fazenda Nacional que houve violação ao art. 535, II, do CPC e 
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aos arts. 333, I, II; 334, IV; e 741, V e VI, do CPC. Entende que os documentos oficiais 

emitidos pela Secretaria da Receita Federal espelham dados colhidos das declarações de 

ajuste feitas pelos próprios contribuintes e gozam de presunção relativa de veracidade, como 

todo ato administrativo, e que não houve impugnação daquilo que foi demonstrado nas 

planilhas apresentadas (o que poderia ter sido feito através da juntada das declarações de 

ajuste originais por parte dos contribuintes), de modo que o não reconhecimento do valor 

probatório dos documentos produzidos a impediu de exercer o direito de alegar em embargos 

o excesso de execução e a compensação (e-STJ fls. 260/273).

Contra-razões nas e-STJ fls. 276/285.

Recurso regularmente admitido na origem como representativo da controvérsia 

(e-STJ fls. 313/315).

É o relatório.

Verifica-se que o tema do recurso, apesar de repetitivo no âmbito da Primeira Seção 

do STJ, ainda não foi submetido a julgamento pelo novo procedimento do artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução STJ n. 8/2008. Observo ser tema 

distinto daquele enfrentado no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.001.655 - 

DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11 de março de 2009, pois este versa 

sobre o valor probatório das planilhas apresentadas pelo Fisco Federal e aquele versava sobre 

a ocorrência ou não de preclusão para se contestar o quantum debeatur  em sede de embargos 

à execução movida contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto, recebo o recurso especial como emblemático da controvérsia, a ser 

dirimida pela Primeira Seção, adotando-se as seguintes providências:

a) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da Primeira Seção do 

STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, nos termos do 

art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 8/2008 e para os fins neles previstos; 

b) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no 

presente recurso especial, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução STJ n. 8/2008;

c) dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, nos termos 

do art. 3º, II, da Resolução STJ n. 8/2008.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2012

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator
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