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11/12/2017

PRIMEIRA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 800.429 S ÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA
: ISMAEL PESTANA NETO
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
OFENSA
CONSTITUCIONAL
REFLEXA.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279
DO STF.
1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso
IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da
legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza
infraconstitucional.
3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com
base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a
admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional
prequestionada explicitamente.
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos
diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da
Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário).
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14213203.
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5. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários
advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse
título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11).

AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Primeira Turma, sob a Presidência do Senhor
Ministro MARCO AURÉLIO, em conformidade com a ata de julgamento
e as notas taquigráficas, por maioria dos votos, acordam em negar
provimento ao agravo interno e fixar honorários advocatícios adicionais
equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas
instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), nos
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio.

Brasília, 12 de dezembro de 2017.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator para acórdão
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14213203.
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PRIMEIRA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 800.429 S ÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA
: ISMAEL PESTANA NETO
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao
Agravo de instrumento sob o argumento de que (a) incidem ao caso os
Temas 339 e 660 da repercussão geral; e (b) aplica-se ao debate o teor da
Súmula 279 do STF.
Sustenta a parte agravante, em suma, que (a) o recurso propõe o
exame de questões constitucionais, não se aplicando os temas submetidos
à repercussão geral citados na decisão monocrática; e (b) não se trata de
reexame do contexto probatório. No mais, renova as razões de mérito do
apelo extremo.
Intimada para se manifestar, a parte contrária pede o desprovimento
do recurso.
É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14213204.
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SEGUNDO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 800.429 S ÃO PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):
Eis a decisão ora agravada:
“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III,
da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação a
dispositivos constitucionais.
É o relatório. Decido.
Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente.
Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o
Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta
Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min.
GILMAR MENDES, Tema 339).
Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal
assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de
1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão
recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
De outro lado, quanto à alegação de afronta ao direito de
ação, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o apelo
extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no
julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada
violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa
julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14213205.
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ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar
imprescindível o exame de normas de natureza
infraconstitucional.
No mais, confira-se a ementa do acórdão recorrido (fls.
697):
AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO POR
DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT DO CPC.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
DESCABIMENTO.
I - Não se reconhece nulidade em processo administrativo
disciplinar sem a ocorrência de prejuízo ( pas de nullité sans
grief ), além do fato de que houve seu posterior arquivamento
sem que nenhuma sanção fosse aplicada à parte autora, nada
constando na ficha funcional do servidor.
II - Não se pode alegar dano moral pelo simples fato de se
instaurar procedimento administrativo visando à apuração da
verdade. De toda sorte, não tendo sido imposta qualquer
penalidade, nem havendo qualquer outro ato de que pudesse
resultar dano à honra do autor, descabido falar em lesão moral.
III - A decisão agravada resolveu de maneira
fundamentada as questões discutidas na sede recursal, na
esteira da orientação jurisprudencial já consolidada em nossas
cortes superiores acerca da matéria.
IV - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento
a ponto de demonstrar o desacerto do decisum , limitando-se a
reproduzir argumentos visando à rediscussão da matéria nele
decidida.
V - Agravo legal a que se nega provimento.
Assim, para divergir do entendimento exarado pelo
Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto
probatório acostado aos autos, incidindo o óbice da Súmula 279
do STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário ).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14213205.
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AO AGRAVO.”

Não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o Agravo
Interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os
óbices apontados.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno. Fixam-se
honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do
valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, §
11).
É o voto.
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14213205.
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SEGUNDO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 800.429 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA
: ISMAEL PESTANA NETO
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - A prestação
jurisdicional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
pressupõe o enfrentamento, pelo órgão julgador, de todas as causas de
pedir veiculadas pela parte, exceto quando, fixado o entendimento, surja
a incompatibilidade. Provejo o agravo para que o extraordinário tenha
regular sequência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185543.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
SEGUNDO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 800.429
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : ISMAEL PESTANA NETO (53104/SP)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo
interno e fixou honorários advocatícios adicionais equivalentes a
10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas
instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85,
§ 11), nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.12.2017 a 7.12.2017.
Composição: Ministros Marco Aurélio (Presidente), Luiz Fux,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
Disponibilizou processos para esta Sessão o Ministro Edson
Fachin, não tendo participado do julgamento desses feitos o
Ministro Alexandre de Moraes por sucedê-lo na Primeira Turma.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14218757

