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rediscutir a matéria, cabendo observar que o presente recurso não se presta a tal hipótese. III - Embargos 
de Declaração desprovidos”. 

Em seu recurso (fls. 227/235), o recorrente afirma que houve violação aos artigos 219, §5º e 1.022 do 
CPC. Sustenta, em síntese, que “o v. acórdão foi omisso acerca da aplicação ao caso em tela dos artigos 
263, inciso IV e 743, incisos I e III do CPC/1973, eis que a Autarquia Previdenciária manejou os embargos à 
execução objetivando afastar o excesso de execução e a sentença recorrida julgou extinto o processo em 
razão da prescrição da pretensão executória, o que efetivamente não ocorreu”; que “o acórdão embargado, 
contudo, entendeu que a prescrição da pretensão executória ocorreu em razão da ausência de capacidade 
postelatória, o que efetivamente não ocorreu, sobretudo porque a procuração de fls. 138 não perdeu sua 
eficácia e a que foi acostada às fls. 466/467 ocorreu em atendimento à recente r. decisão de fls. 72 dos 
presentes autos”.  

Foram apresentadas contrarrazões, às fls. 249/253.   
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.  
No tocante à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, ainda quando a finalidade dos embargos 

declaratórios seja o prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais, deve ser demonstrada a 
necessidade de pronunciamento explícito, com a indicação e demonstração de um dos víc ios elencados no 
referido dispositivo, o que não ocorreu. 

Na verdade, o recorrente pretendia conferir aos seus embargos declaratórios efeitos modificativos, 
com o reexame da questão, o que é incabível nas vias estreitas dos embargos. Ora, não se pode confundir 
julgamento desfavorável com omissão ou deficiência na prestação jurisdicional.  

O resultado do julgamento baseia-se em determinada premissa fática. 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. 

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, do exame dos autos, 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.  

Portanto, 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.  

Do exposto, inadmito o recurso especial. 
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018. 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal  
Vice- Presidente 
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DECISÃO 
Trata-se de recurso especial, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:  
 “PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PELA GENITORA FALECIDA 

- QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL - ATIVIDADE URBANA - SENTENÇA REFORMADA. I - Comprovada 
com documentos, seguidos por prova testemunhal, a qualidade de segurada especial da autora falecida, 
face ao preenchimento dos requisitos legais exigidos na espécie, faz jus o autor ao recebimento dos 
atrasados, desde o requerimento administrativo do benefício, até a data da implantação da pensão por 


