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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.177.380 SÃO
PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: BRUNO RIBEIRO
: JOAO CARLOS CAMPANINI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. CRIMES MILITARES DE DESRESPEITO A
SUPERIOR E RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ARTIGO 160 E 163 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE
PODERES E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF (AI
747.522, TEMA 183). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. OFENSA REFLEXA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade
da ata de julgamento virtual de 8 a 14/2/2019, por maioria, negou
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
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Marco Aurélio.
Brasília, 15 de fevereiro de 2019.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR
Documento assinado digitalmente
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15/02/2019

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.177.380 SÃO
PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: BRUNO RIBEIRO
: JOAO CARLOS CAMPANINI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
interno interposto por BRUNO RIBEIRO contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIMES MILITARES. ARTIGOS 160 E
163 C/C ARTIGO 79, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSITUIÇÃO
FEDERAL.
ALEGADA
FALTA
DE
PROVAS
PARA
CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL
REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 747.522. TEMA
183. AGRAVO DESPROVIDO.”

Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o
presente recurso repisando as razões recursais e, alegando, em síntese:
“(...)
O caso em tela é grave e causa prejuízo de grande monta ao
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agravante, pois o não seguimento do apelo extremo com a devida
análise das violações por Vossas Excelências, tolherá o direito do
agravante de acesso à justiça e consequentemente haverá violação ao
contraditório e ampla defesa.
Sendo assim, não agiu o MM. Relator com o costumeiro acerto
quando negou provimento ao Agravo, mister que esta Colenda Turma
receba e processe o presente Agravo Regimental para que o direito de
um cidadão não seja lançado ao vento, e que este r. Pretório Excelso
não impeça seu jurisdicionado a ter acesso a instância Maior, sob pena
de violação de preceito constitucional, artigo 5º, XXXV CF.
(...)
A interpretação dada pelo STF, determinando que apenas as
ofensas diretas possam ser apreciadas, atribui ao dispositivo apenas
uma eficácia mínima, sob pena de perder vigência.
Ainda que se trate de ofensa reflexa, que necessite do exame da
legislação infraconstitucional esquece-se o STF, em muitas situações,
de que este se encontra no topo da pirâmide do controle de
constitucionalidade difuso. Qualquer juiz ou tribunal pode analisar a
legislação comparativamente a Lei Maior, e dar entendimento
consentâneo com os seus dizeres. Ao restringir o cabimento do recurso
extraordinário as questões constitucionais típicas, ele estará excluindo
de sua apreciação uma série direitos fundamentais que só se viabilizam
diante de situações concretas e apreciação até mesmo da legislação
infraconstitucional, como ampla defesa, contraditório e devido
processo legal (por exemplo, aplicado ao direito probatório) ou o direito
adquirido (que precisa observar os requisitos da legislação
infraconstitucional).
A interpretação equivocada do pretório excelso conduz ainda ao
cometimento de injustiças. A mera alegação de violação à princípio já
põe na mesma "vala comum" da violação reflexa, não discernindo os
casos de aplicação direta de princípio.
(...)
A decisão aduziu que falta o requisito do prequestionamento, o
que impossibilitaria o processamento do apelo extremo.
Data venia, não devem ser acolhidos os fundamentos da decisão
ora recorrida.
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Tudo o que foi objeto de recurso extraordinário, fora
devidamente debatido perante as instâncias ordinárias.
(…).” (Doc. 30, Fls. 8, 10 e 12)

E, ao final, requer:
“(...)
Diante do exposto, requer a reconsideração da r. decisão
agravada, ou alternativamente, caso o MM. Relator assim não
entenda, seja colocado em mesa o presente Agravo Regimental, com a
sua ADMISSÃO, CONHECIMENTO E PROVIMENTO, para que
o Recurso Extraordinário seja devidamente recebido e processado pelos
fatos e pelas razões nele expendidas, como medida da mais lídima e
cristalina JUSTIÇA!
(...)” (Doc. 30, Fl. 13)

É o relatório.
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15/02/2019

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.177.380 SÃO
PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação
não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta
evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe
nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela
ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ab initio, pontuo que é inviável a apreciação do argumento de ofensa
aos artigos 1º e 5º, LIV e XXXV, da Constituição Federal, porquanto
referidas teses acerca da suposta negativa de acesso ao Judiciário pelo
desprovimento do agravo contra inadmissibilidade do apelo extremo,
bem como quanto as alegações de ofensa aos princípios da separação dos
poderes e do devido processo legal, constituem inovações recursais,
tendo em vista que não foram aduzidas em sede de recurso
extraordinário.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de ser incabível a
inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de
matéria de ordem pública. Nesse sentido, AI 518.051-AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006, com a seguinte ementa:
“O prequestionamento é requisito de admissibilidade recursal na
via extraordinária, ainda que a questão debatida seja de ordem
pública. 2. Além de ser de índole infraconstitucional, constitui
inovação à discussão da lide controvérsia relativa à prescrição, não
impugnada no apelo extremo. 3. Agravo regimental improvido.

No mesmo sentido a jurisprudência da Corte:
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“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
DOSIMETRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
EXTENSÃO DO DANO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
AGRAVO.
INVIABILIDADE. 1. A extensão do dano causado pela prática de
crime contra a Ordem Tributária constitui circunstância judicial
idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da
pena do agente. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori
Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012. 2. Não há ilegalidade ou
abuso de poder na hipótese em que, entre o mínimo de 2 (dois) e o
máximo de 5 (cinco) anos de reclusão, a pena-base do paciente é fixada
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, por conta de sonegação
que superou a monta dos seis milhões de reais. 3. A tese de bis in idem,
ventilada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental,
constitui inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da
matéria. Precedentes: HC 129.472-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki,
2ª Turma, DJe 23.9.2015; RHC 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto
Barroso, 1ª Turma, DJe 1.9.2015; e HC 124.971-AgR/MT, Rel. Min.
Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.11.2014. 4. Ainda que superado o
óbice de ordem processual, a alegação de bis in idem não se sustenta,
ante a reforma da sentença de primeiro grau pela Corte Regional, com
o decote da causa de aumento relacionada com a gravidade do dano à
coletividade causado pelo delito (artigo 12, inciso I, da Lei n.
8.137/1990) e a consideração do valor dos tributos sonegados
exclusivamente para o agravamento da pena-base do paciente (1ª fase
da dosimetria). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC
133.630 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
16/11/2018)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2.
Penal e Processo Penal. 3. Pedido de afastamento da regra do concurso
material. Continuidade delitiva. 4. Matéria não debatida no acórdão
recorrido. 5. Ausência de prequestionamento. 6. Controvérsia sequer
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suscitada nas razões de apelação. 7. Inovação recursal. 8. Negativa de
provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.129.320 AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/11/2018)

Noutro giro, no que tange à aplicação do princípio da
insignificância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria não
possui repercussão geral, por tratar-se que questão de ordem
infraconstitucional, no julgamento do AI 747.522, Tema 183, Rel. Min.
Cezar Peluso, DJe de 25/09/2009. Veja-se:
“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. princípio da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs.
XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de
aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria
infraconstitucional.”

Demais disso, ao contrário do alegado pela parte agravante, a
aplicação in concreto do princípio da bagatela não foi objeto de debate em
sede de apelação no Tribunal de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração para que o Juízo a quo se pronunciasse sobre o
tema.
Conforme já asseverado, esta Corte firmou entendimento no sentido
de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo
constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da
impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de
padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.
Nesse sentido:
“A exigência do prequestionamento não decorre de simples
apego a determinada forma. A razão de ser está na necessidade de
proceder a cotejo para, somente então, assentar-se o enquadramento do
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recurso no permissivo legal. Diz-se prequestionado determinado tema
quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a
respeito, contando a parte sequiosa de ver o processo guindado a sede
extraordinário com remédio legal para compeli-lo a tanto – os
embargos declaratórios.” (RE 128.518, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 8/3/1991)

Impende asseverar que a exigência do prequestionamento não é
mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer
pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites
impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo
Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição
Federal, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de
apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que
ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos
no STF está exaustivamente arrolada no antecitado dispositivo
constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso
extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do
AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de
18/9/1992:
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a
exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso
extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da
própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal
não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame
do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou
má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se
tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”

In casu, dessume-se dos autos que a parte recorrente se furtou em
prequestionar, em momento oportuno, o princípio apontado como
violado nas razões do apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice
da ausência de prequestionamento, requisito essencial à admissão do
mesmo. E tampouco suscitou a questão em sede de embargos
4
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declaratórios no Tribunal de origem. Incidência do óbice erigido pelo
enunciado da Súmula 282 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada”. Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DECADÊNCIA.
SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO. 1. A parte recorrente não atacou o fundamento
utilizado pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia acerca do
reconhecimento da consumação da decadência do mandado de
segurança, uma vez que impetrado após o prazo legal. Desse modo,
permanece hígido tal fundamento, autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula
283/STF. 2. Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal,
“vale reparar que as alegadas hostilidades aos arts. 1º, I, 4º, IV, e 5º,
caput, da Constituição Federal não foram objeto de debate no acórdão
recorrido, sem motivar embargos de declaração. A circunstância atrai
o óbice das Súmulas 282 e 356”. 3. Por ausência de questão
constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de
repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel.
Min. Gilmar Mendes). 4. Para chegar a conclusão diversa dos
acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do
material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta
fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da
Súmula 279/STF. 5. A decisão está devidamente fundamentada,
embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6.
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Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.113.505 AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/12/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a
matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão
recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já
assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a
violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
(RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema
660). 3. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das
provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo
regimental desprovido.” (ARE 960.594 ED-AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/09/2018)

Outrossim, consoante já assentado na decisão agravada, a
jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de
ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das
decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando
dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela
ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não
desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, I, II,
III E IV, DA LEI Nº 8.137/1990. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS
ATRAVÉS DE OMISSÕES E INSERÇÃO DE ELEMENTOS
INEXATOS NOS DOCUMENTOS LEGAIS PARA A
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, e 5º, LIV,
LV e LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS
282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REELABORAÇÃO
DA
MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.Cristalizada a jurisprudência desta
Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada”, bem como “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.” 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na
decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar
em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões
recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação
infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem
como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa
eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o
conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do
art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa
jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se
mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão
agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da
Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não
provido.” (ARE 1.096.533 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe 11/12/2018)
“AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO
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EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL
(TEMA
660).
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA
REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO
ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279/STF. REITERAÇÃO DE TESES
DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento das questões constitucionais
suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos
declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa
omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - O
Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal, quando implicarem em exame de legislação
infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 –
ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). III - No
julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo
Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e
reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX,
da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma
clara, as razões de seu convencimento. IV - Para chegar-se à conclusão
contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai
a incidência da Súmula 279/STF. V - A razões do agravo regimental
são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada,
que, por isso, se mantêm hígidos. VI - Agravo regimental a que se
nega provimento.” (ARE 1.134.842 AgR, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/12/2018)
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Ressalte-se, ainda, que a resolução da controvérsia atinente à
verificação probatória da autoria e materialidade do delito, bem como
quanto a aplicabilidade no caso in concreto, do princípio da
insignificância, não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo
conteúdo restringe-se à fundamentação vinculada de discussão
eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões
que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos
autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/1973. DELITO DE INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ART.
93,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
VIOLAÇÃO
INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO
REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO
VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO
ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO
LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA
MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o
referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão
jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as
causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar
no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada
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argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que
alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da
alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior, observada a
estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta
Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação
infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do
quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência
jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se
refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.096.320AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual
(art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de
prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos
apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6.
Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (ARE 948.438-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/9/2016)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do
apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete
sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso
extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca
da Súmula 279 do STF:
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“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e
questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as
circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei,
considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a
norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata
(Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como
provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato
quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do
julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o
recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada
qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos
mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige
reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min.
Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a
qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação
importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso
extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da
questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a
valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da
prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código
de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e
Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito
Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
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AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.177.380 SÃO
PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: BRUNO RIBEIRO
: JOAO CARLOS CAMPANINI
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A prestação
jurisdicional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
considerado o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, pressupõe o
enfrentamento, pelo órgão julgador, de todas as causas de pedir
veiculadas, exceto quando, assentada uma premissa, ocorre o prejuízo de
certo enfoque. Provejo o agravo para que o extraordinário tenha regular
sequência.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.177.380
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : BRUNO RIBEIRO
ADV.(A/S) : JOAO CARLOS CAMPANINI (258168/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, nos
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio.
Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.2.2019 a 14.2.2019.
Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Marco Aurélio,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
Cintia da Silva Gonçalves
Secretária
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