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6. Não há obscuridade a suprir, pois o vício capaz de ensejar o cabimento de embargos de declaração 
está ungido à ocorrência de vícios de compreensão (STJ, Edcl AgRg MC 5465, DJ 12/05/03), e não com a 
mera dificuldade de interpretação do julgado (STJ, Edcl AgRg REsp 414918, DJ 22/04/03).  

7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido debatida e enfrentada no corpo do 
acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional (STF, RTJ 152/243; STJ, 
Corte Especial, RSTJ 127/36). 

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos”. 
Em seu recurso (fls. 295/313), a parte alega, em síntese, ofensa aos artigos 240, §1º e §2º, e 1.022, 

do CPC, 150, §4º, 156, V, e 174 do CTN e 23 do Decreto nº 70.235/72.  
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 325/331. 
É o breve relatório. DECIDO.  
  
Inicialmente, verifica-se que o acórdão atacado está em conformidade com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (Resp nº 
923.012/MG), como se vê a seguir:  

Tema 382: “A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo 
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o 
passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da 
sucessão.”. 

Assim, a rigor, deveria ser negado seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea 
“b”, do CPC. Todavia, a recorrente alega aspectos próprios, de modo que o caso não é o caso de negativa de 
seguimento, e sim de exame de admissibilidade.  

  
E, nesta linha, não deve ser admitido o recurso, data venia. 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. 

O julgado analisou a legislação e, apurados os fatos, deu interpretação no mínimo razoável à lei, daí 
que se aplica, mutatis mutandis, o teor da antiga súmula n.º 400 do Supremo Tribunal Federal, e a hipótese 
é de inadmissão do recurso. 

Portanto, o debate no especial encontra óbice na súmula n.º 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem 
necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados.    

Do exposto, INADMITO o recurso.  
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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