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O debate no especial encontra óbice na súmula nº 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem 
necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados ou, ainda, 
que conferiu à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído o Superior Tribunal de Justiça. 

Do exposto, INADMITO o recurso especial. 
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018. 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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Atribuição por Competência Exclusiva - 06/11/2018 13:34 
Gabinete da Vice-Presidência 
Magistrado(a) GUILHERME COUTO DE CASTRO 
APELANTE: QUEIMADO EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 
ADVOGADO: RJ002900 - MARCOS BRUNO 
APELADO: UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL 
PROCURADOR: Procurador da Fazenda Nacional 
Originário: 0002085-03.2008.4.02.5103 - 01ª Vara Federal de Campos 
APTE : QUEIMADO EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 
ADVOGADO : MARCOS BRUNO 
APDO : UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL 
PROCDOR : Procurador da Fazenda Nacional 
DECISÃO 
Trata-se de recurso especial, interposto pela QUEIMADO EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Lei Maior, cont ra acórdão da 5ª Turma Especializada 
deste Egrégio Tribunal (fls. 408/419 e 428/432) que negou provimento ao apelo por ela interposto, como se 
vê a seguir: 

 “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS GARANTIDOS PELO 
ANTIGO INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ÁLCOOL. SUBROGAÇÃO DA UNIÃO. SUCESSÃO. UNIÃO. 
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTADOS O CERCEAMENTO DE DEFESA. E A NULIDADE DA CDA. 
RECURSO DA EMBARGANTE IMPROVIDO. 1. No presente feito a apelante se insurge em face à sentença que 
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal nº 2002.51.03.000511-0, por ela opostos. 2. Não 
houve violação à ampla defesa e ao contraditório. 3. A distribuição do ônus da prova não permite à parte 
dele se desincumbir com alegações genéricas. Nesse ponto, o magistrado corretamente se manifestou, às 

fls. 285/287, ao julgar os embargos de declaração de fls. 275/280 opostos pela apelante em face da 
sentença ora recorrida, no sentido de que “com relação à prova pericial, forçoso observar que apenas agora, 
nos embargos de declaração, vem a executada lhe justificar o cabimento, constando dos autos apenas o 
genérico protesto por sua produção na petição inicial dos embargos, sem ser seguida da sua especificação e 
fundamentação, não induzindo omissão a sua desconsideração.” 4. A UNIAO é parte legítima para ajuizar a 
execução ora embargada, pois o crédito aqui discutido advém do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool. A 
Lei nº 8.029/1990, ao extinguir o IAA transferiu os direitos e obrigações para a União, conforme expresso 
em seu artigo 23. 5. O processo administrativo apenas ensejou a consolidação de dívida relativa ao 
empréstimo junto a bancos não honrados pela COOPERFLU (Cooperativa Fluminense dos Produtores do 
Açúcar e do Álcool LTDA) e suas cooperadas, incluindo a apelante, cujos contratos bancários foram firmados 
entre 1974 e 1981, tendo como fiador o antigo IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool, o qual honrou o 
compromisso à época diante da inadimplência dos devedores originários, não havendo qualquer discussão 
acerca da existência ou não da dívida, sendo certo, por outro lado, que a dívida foi confessada, não havendo 
qualquer discussão acerca da existência ou não da mesma, o que, nos embargos à execução, não foi negado 
pela embargante. 6. A embargante, ora apelante, consta no título executivo que fundamenta a execução 
fiscal, conforme se observa à fl. 49 dos presentes autos. 7. A vexata quaestio envolve, outrossim, 
adiantamentos concedidos pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool a diversas usinas, na forma de 
cartas-compromisso, para fins de saneamento do seu passivo, tendo a apelada confessado a dívida, 
renunciado expressamente a qualquer benefício de ordem e assumido a responsabilidade solidária pelo 
pagamento dos débitos existentes. 8. Ao longo do período da inadimplência, foram concedidas diversas 
prerrogativas ao setor sucroalcooleiro para o saneamento de suas dívidas, através de condições e prazos 
especiais para pagamento e composição de débitos, principalmente no que diz respeito aos Votos CMN de 
nºs 031/82, 235/84, 632/85, 093/86, 428/87 e ao Aviso MEFP 1607, porém a COOPERFLU e suas 
cooperadas, não demonstraram interesse na quitação dos débitos existentes. 9. Portanto, considerando que 
a apelante participou ativamente da celebração do contrato que deu origem ao débito ora questionado, 
confessou o passivo decorrente dos adiantamentos supracitados, tinha plena ciência da dívida 


