
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 923.714 - MG (2016/0142320-9)
  
RELATOR : MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE : NEWTON CARDOSO 
ADVOGADO : CLAUDIO SOARES DONATO E OUTRO(S) - MG062039 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
INTERES.  : ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO 
ART. 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA 
COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONTROVÉRSIA 
RESTRITA AO EXAME DE LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181/STF. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO

Vistos. 

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por NEWTON 
CARDOSO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, 
contra acórdão desta Corte assim ementado (fl. 1.746, e-STJ): 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1021, § 1º, DO 
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A parte recorrente não impugna especificamente todos os 
fundamentos da decisão agravada – sobretudo no que diz respeito à 
incidência da Súmula 7/STJ – "para acolher a pretensão do 
agravante e afastar sua condenação pela prática de ato de 
improbidade administrativa, demandaria o reexame de matéria 
fática, o que é vedado, em Recurso Especial" (fl. 1607, e-STJ).

2. Compete à parte agravante impugnar especificamente todos 
os fundamentos da decisão agravada. É preciso que o Agravo 
Interno efetivamente demonstre o desacerto do que foi decidido.

3. A nova sistemática processual, introduzida pelo CPC de 
2015, ratificou tal compreensão, in verbis: "art. 1.021. Contra 
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o 
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respectivo órgão colegiado (...) § 1º. Na petição de agravo interno, o 
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão 
agravada".

4. Desse modo, interposto Agravo Interno com razões 
deficientes e insuficientes, que não impugnam especificamente todos 
os fundamentos da decisão agravada, devem ser aplicados, no 
presente caso, a Súmula 182/STJ e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

5. Agravo Interno não conhecido."

Embargos de declaração rejeitados (fls. 1.793-1.798, e-STJ).

No presente recurso, a parte recorrente alega, preliminarmente, a 
existência de prequestionamento e repercussão geral da matéria e, no mérito, sustenta a 
ocorrência de contrariedade do disposto nos arts. 37, § 5º, e 93, IX, da Constituição da 
República.

Argumenta que (fl. 1.812, e-STJ):

"No presente caso, não mais se discutia a correição na 
condenação e na aplicação das sanções, mas sim da prescrição das 
mesmas. E justamente esse tema, que seria abordado em recurso 
extraordinário, não foi discutido pelo STJ, pelo único motivo de que 
se um tema não havia sido impugnado em recurso, nenhum outro 
poderia, aplicando erroneamente a súmula 182/STJ e violando o art. 
93, IX da CF e, mesmo após a interposição de recursos, alertando 
que tal violação poderia ser levada a esse STF, a omissão se 
manteve."

Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 1.824-1.831, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

Consigne-se, de início, quanto à alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da 
Constituição Federal, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 
791.292-QO-RG, Tema 339, reafirmou a jurisprudência segundo a qual a Carta Magna 
exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, 
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam 
corretos os fundamentos da decisão.

A propósito:

"Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de 
ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da 
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Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 
Constituição Federal 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. 4. Questão de ordem 
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a 
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar 
a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 
791.292 QO-RG, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 
23/6/2010, repercussão geral – mérito DJe-149, divulgado em 
12/8/2010, publicado em 13/8/2010, EMENT VOL-02410-06 
PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118.)

Nos termos da jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, o 
atendimento ao comando normativo contido no inciso IX do art. 93 da Constituição 
Federal exige que as decisões judiciais estejam alicerçadas, ainda que de maneira 
sucinta, em fundamentação apta à solução da controvérsia, embora a consecução de tal 
desiderato não imponha ao órgão julgador o exame minudente de todas as alegações 
veiculadas pelas partes.

Assim, para efeito de análise de conformidade da decisão com o decidido 
sob o regime de repercussão geral, deve ser verificado se o aresto atacado possui 
motivação suficiente à solução da controvérsia ou se, à míngua da satisfação desse 
requisito, caracterizou-se a afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade de 
jurisdição.

No mesmo sentido:

"[...] 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 
AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes/Tema 339, reconheceu 
a repercussão geral do tema negativa de prestação jurisdicional por 
ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a 
qual o art. 93, IX, da Constituição Federal 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 [...]." (ARE 1.044.216 AgR, Relator Min. ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/6/2017, processo eletrônico 
DJe-177, divulgado em 10/8/2017, publicado em 14/8/2017.)

Importante consignar que, nesta fase processual, a análise da questão 
constitucional ora em comento está adstrita à aferição da existência de fundamentação 
suficiente para lastrear o acórdão recorrido. Por conseguinte, a verificação do acerto ou 
desacerto da motivação adotada no provimento judicial atacado extrapola os limites de 
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cognição do juízo de admissibilidade exercido por esta Vice-Presidência.

No caso dos autos, o acórdão recorrido não conheceu do agravo interno 
interposto, conforme se infere do seguinte excerto (fl. 1.753, e-STJ):  

"[...]
No presente Agravo Interno, todavia, a parte recorrente não 

impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada 
– sobretudo no que diz respeito à incidência da Súmula 7/STJ – "para 
acolher a pretensão do agravante e afastar sua condenação pela 
prática de ato de improbidade administrativa, demandaria o 
reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial" (fl. 
1607, e-STJ).

Com efeito, compete à parte agravante impugnar 
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. É 
preciso que o Agravo Interno efetivamente demonstre o desacerto do 
que foi decidido. 

Encampando tal compreensão, esta Corte editou a Súmula 182, 
in verbis:

'É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 
especificamente os fundamentos da decisão agravada'. 

A nova sistemática processual, introduzida pelo CPC de 2015, 
ratificou tal compreensão.

[...]
Assim, constata-se que o princípio da dialeticidade permanece 

vivo, nesse novo diploma processual, uma vez que se revela 
indispensável que a parte recorrente faça a impugnação específica 
dos fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos pelos 
quais não teriam sido devidamente apreciados os fatos e/ou as razões 
pelas quais não se teria aplicado corretamente o direito, no caso 
concreto, enfrentando os fundamentos da decisão agravada, o que 
não ocorreu, na hipótese dos autos. 

Desse modo, interposto Agravo Interno com razões deficientes 
e insuficientes, que não impugnam especificamente todos os 
fundamentos da decisão agravada, devem ser aplicados, no presente 
caso, a Súmula 182/STJ e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015."

Logo, verifica-se que as razões de decidir consignadas no acórdão 
recorrido revelam a adoção de fundamentação satisfatória ao deslinde da controvérsia, 
sendo certo que a prolação do citado provimento judicial, ao contrário do que alega o 
recorrente, observou corretamente, conforme preconizado pelo STF, a devida entrega 
da prestação jurisdicional, visto que negou provimento ao agravo interno em razão da 
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada – Súmula 
182/STJ.
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Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 

sentido de que a matéria referente ao cabimento de recursos da competência de outros 
tribunais não possui repercussão geral, pois está restrita ao âmbito infraconstitucional, o 
que não enseja a abertura da via extraordinária (Tema 181/STF). 

A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado:

 "PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS 
DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência 
de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser 
apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de 
configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a 
ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 
584.608." (RE 598.365/MG, Tribunal Pleno, Rel. Ministro AYRES 
BRITO, DJe de 26/3/2010.) 

Nessa linha de entendimento, os fundamentos do aresto atacado não são 
passíveis de revisão pela Suprema Corte.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de 
Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 08 de agosto de 2018.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Vice-Presidente
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