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04/04/2018

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.511 SÃO
PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA LIMA
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE
REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 279 DO STF.
1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente
a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão
constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa,
conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art.
1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações
desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema
controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância
para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não
interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos
ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar
argumentativo.
2. Recorrente condenado pela prática da conduta descrita no artigo
298, caput, do Código Penal Militar (desacato a superior). A necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do
recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta
CORTE.
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
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3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido,
ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à
justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal quando imprescindível o exame de normas
infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas
constitucionais.
4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE
(Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão
fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão
recorrido se ajusta às diretrizes desse precedente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Primeira Turma, sob a Presidência do Senhor
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em conformidade com a ata de
julgamento e as notas taquigráficas, por maioria, acordam em negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o
Ministro Marco Aurélio.
Brasília, 4 de abril de 2018.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

2
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documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14626233.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

586

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 10

04/04/2018

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.511 SÃO
PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA LIMA
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):
O agravante insurge-se contra decisão pela qual neguei seguimento
ao agravo interposto em face da inadmissão de recurso extraordinário
contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
Sustenta o recorrente, em suma, (a) o recurso preencheu todos os
requisitos para sua admissibilidade, demonstrando, inclusive, a existência
de repercussão geral; (b) houve ofensa direta a dispositivos
constitucionais; (c) todos os pontos alegados foram devidamente
prequestionados e (d) não há necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório.
Requer, assim, o provimento do reclamo extraordinário através do
presente agravo regimental, a fim de declarar nulo o acórdão recorrido.
É o relatório. Decido.

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
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VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):
Eis a decisão ora agravada:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de São Paulo.
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III,
alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta a
existência de repercussão geral, de prequestionamento e que o
julgado ofendeu dispositivos constitucionais. Por fim, pede que
o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão
recorrido.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, a Presidência do Tribunal a quo negou
seguimento ao recurso extraordinário, em parte, porque o
acórdão recorrido está de acordo com o precedente do STF
fixado no julgamento do Tema 339 de repercussão geral.
Contudo, a jurisprudência desta Corte firmou
entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o
Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão
da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão
geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja
sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema
Corte, pois, como destacado pelo Decano de nosso Supremo
Tribunal Federal, MIN. CELSO DE MELLO, se revela
incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar
os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso
concreto, orientação plenária desta Suprema Corte, não
importando que se trate de ato decisório que deixa de
reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia
jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria
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 14626235.
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cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada
(RE 1023231/PR, DJe de 21/2/2017).
Dessa forma, não existe, em relação à decisão do Juízo de
origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão
legal de interposição de recurso (Pleno, AG.REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de
14/3/2017).
A redação do art. 1.042 do CPC, in fine, não deixa dúvida:
“Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
Ademais,
cumpre
observar
que
os
Recursos
Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando
essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem
analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição
de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada
da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse
geral na solução das questões constitucionais discutidas no
processo, que transcenda a defesa puramente de interesses
subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente em apresentar formal e
motivadamente a preliminar de repercussão geral, que
demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que
ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência
constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º,
do CPC/2015), não se confunde com meras invocações
desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o
tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma
importância para o cenário econômico, político, social ou

2
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jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes
envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é
incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual
patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR,
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI
717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença
de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso
Extraordinário.
Ainda que superado esse grave óbice, o apelo extremo não
teria chance de êxito. O aresto impugnado foi assim ementado:
“Apelação Criminal – Desobediência, desacato e
favorecimento pessoa – Arts. 298, 301 e 350, § 1º do CPM –
Razões de apelo intempestivos. Mera irregularidade que não
implica no não conhecimento do recurso. Efeito devolutivo que
decorre da clara manifestação do desejo de recorrer – Desacato.
Policial que, envolvido em briga generalizada, profere
expressão injuriosa à Oficial. Conduta confirmada pelas
palavras da vítima e de uma das testemunhas. Condenação que
merece ser mantida – Desobediência. Indícios produzidos no
IPM que não se repetiram na fase judicial. Correta a absolvição
por insuficiência de provas – Favorecimento pessoal. Pleito do
apelante de reforma da r. Sentença, para que se veja absolvido
por inexistência do fato ou ausência de crime. Argumentação de
ausência de elemento normativo do tipo penal não acolhida.
Precedente de outras cortes – Recurso improvido.”
Verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão
constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os
mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto,

3
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o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que
pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno
constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282
(É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso
da decisão,sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na
legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos,
negou provimento ao recurso defensivo com fundamento no
art. 298 do Código Penal Militar (crime de desacato a superior).
Trata-se de matéria situada no contexto normativo
infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à
Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que
inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente
pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279
(para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Por fim, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao
devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances
de êxito, pois essa 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 ampla defesa e do devido
processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de
normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO EM PARTE
DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO
SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Ora, a decisão impugnada tratou especificamente de cada um dos
pontos versados no apelo extremo e o agravo interno não apresentou
qualquer argumento apto a desconstituir os óbices apontados. Nesse
contexto, não há reparo a fazer no entendimento aplicado.
4
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Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

5
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RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA LIMA
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
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 14578249.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.511
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA LIMA
ADV.(A/S) : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI (127964/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Primeira Turma, Sessão Virtual de 23.3.2018 a 3.4.2018.
Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Marco
Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.
Disponibilizou processo para esta Sessão o Ministro Dias
Toffoli, não tendo participado do julgamento desse feito o
Ministro Alexandre de Moraes em razão da ordem de sucessão na
Primeira Turma.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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