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posteriormente inscrita em Dívida Ativa sob o nº 70.6.02000733-05 e livre acesso aos autos administrativos 
de nº 17944.001071/99-86, não que há falar em ilegitimidade passiva muito menos em cerceamento de 
defesa 10. O artigo 28 da Lei nº 9.784/99 se dirige aos processos administrativos nos quais se discute a 
própria existência de dívida, ou de infração que possa gerar sanção ou restrição de atividades, hipóteses 
distintas da presente, em que o processo teve por fim apenas a atualização dos valores devidos, de modo a 
possibilitar sua inscrição em dívida ativa, como exigido pelo artigo 39, § 1º, da Lei nº 4.320/64. Precedentes 
desta Turma. 11. Não se aplica ao caso vertente o prazo vintenário, conforme preceituam os artigos 177 e 
179 do Código Civil de 1916, por tratar-se a hipótese de contrato de natureza cível, assinado em 1974, e 
das notas promissórias a ele vinculadas. Precedentes desta Cort e. 12. Não se aplica o Decreto n. 57.663/66 
(Lei Uniforme de Genebra), o qual determina em seu artigo 70 que o prazo prescricional da nota promissória 
é de três anos contados de seu vencimento. Isso porque estando a nota promissória vinculada ao contrato 
de mútuo, já que não entrou em circulação, o decurso do prazo prescricional será de vinte anos (conforme 
antigo Código Civil), não sendo aplicável a prescrição trienal dos títulos de crédito. 13. Afasta-se a alegação 
da prescrição, tendo em vista que a questão não é referente a tributos, sendo aplicável a norma do art. 179 
do CC de 1916 (artigo 2.028 do atual Código Civil), haja vista que não tendo decorrido mais de 20 (vinte) 
anos da data da constituição do débito até a propositura da ação de execução fisca l ou da citação da 
embargante. 14. Ausência de nulidade da CDA porquanto todos os requisitos descritos no artigo 2º, §§ 5º e 
6º da lei de nº 6.830/80 encontram-se em seu corpo, incluindo informações relativas aos dispositivos legais 
aplicados para a formação do débito e a forma de atualizá-lo. 15. Nos termos do art. 3º, parágrafo único, da 
LEF, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção "juris tantum" de certeza e liquidez, só podendo 
ser afastada por prova inequívoca. A inscrição, por sua vez, gera a certidão de dívida ativa, a qual constitui 
título executivo extrajudicial para efeito de ajuizamento da execução pelo rito especial da Lei nº 6.830, de 
1980. 16. Improvido o recurso de apelação da embargante”. 

A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos 
artigos 369, 373 do CPC, 16, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, 50 do CC, 5º, XXXIV, LV, da Lei Maior, bem como 
divergido da jurisprudência de casos similares julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 435/476). 

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 480/489). 
É o breve relatório. Decido. 
Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os 

dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados. 
O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as 

conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei 
teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível. 

Por seu turno, os embargos de declaração foram regularmente apreciados. De fato, alegar que não o 
foram, quando isto pressuponha, para que acatado, reexaminar os fatos e, só assim, perquirir a correção ou 
não do julgado, torna inviável a via extrema. 

À luz da súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos ("A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial"). Significa dizer que a premissa equivocada deve ser demonstrada com o corpo 
teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas.  

In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo 
que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório 
dos autos, o que, como visto, é vedado.  

Além disso, o julgado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STJ, e 
torna imperativa a incidência da súmula n.º 83 do próprio STJ. 

Quanto ao dissídio, é ônus da parte recorrente provar que é idêntico o objeto tratado no acórdão como 
paradigma, e do contrário não se caracteriza dissídio, em razão de provável particularidade baseada em 
fatos e circunstâncias específicas de cada processo. 

Assim, para a comprovação do dissídio jurisprudencial não é suficiente a simples transcrição de 
ementas ou julgados, há necessidade de que o recorrente transcreva trechos do acórdão recorrido e do 
acórdão paradigma, comparando-os, a fim de demonstrar que ambos os casos são bem parecidos ou têm 
base fática similar e que foram dadas interpretações divergentes, pelo Tribunal de origem, aos mesmos 
dispositivos infraconstitucionais daquelas firmadas por outros Tribunais ou pelo próprio STJ.  

A propósito, confiram-se trechos emanados em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre 
a questão:  

 “para conhecimento de Recurso Especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição é 
necessário, em qualquer caso, demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, por 
intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da indicação das 
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a 
simples transcrição de ementas ou votos (...)”. (REsp 1649816/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

 “com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre 
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da 


