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DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
que se nega provimento. (ARE 1018358 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS.
MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À
DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) (grifo nosso)
AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA
INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). 1. A obrigação do recorrente em
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral.
apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que
Razões fundamentadas. Insuficiência. Inadmissibilidade. Militar. Tempo de
demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a
serviço ficto previsto em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa.
relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses
Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos
subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, §
publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente
3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras
fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas
invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o
no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em
tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma
repercussão geral implícita ou presumida. 2. O recurso extraordinário não se
importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que
presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência
não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito
da Súmulas nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o
menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal
art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de
Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual
segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1102511 AgR, Relator(a): Min.
patamar argumentativo. 2. Recurso que não apontou outro dispositivo de lei
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO
federal ou constitucional para ensejar a interposição de Extraordinário, a
ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018) (grifo nosso)
teor do disposto na Súmula 282 (é inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 3.
Recurso extraordinário decisão que aprecia medida cautelar, antecipação
Recorrentes condenados pela prática do delito de extorsão qualificada (art.
de tutela ou provimento liminar
158, § 1º, Código Penal). A necessidade de revolvimento do conjunto fáticoprobatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO.
incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. Eventuais ofensas à Constituição
LOTEAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento
CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL.
do apelo. 4. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido,
INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL
ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça,
PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO
da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DA
quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa
CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 5. Agravo interno a
AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
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735/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do
art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso
agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no
lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência de preliminar formal e
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É
fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A,
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4.
§ 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. A jurisprudência desta
Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1118678 AgR, Relator(a): Min.
Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/06/2018,
da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)
provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos
(grifo nosso)
definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou
revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
735/STF.
4.
Agravo
interno
conhecido
e
não
provido.
AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 5°, LVII.
(ARE 1122934 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA DE OFENSA AO
em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC
TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO
17-09-2018) (grifo nosso)
RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO
Recurso extraordinário prequestionamento
GERAL). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO
JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
REJEITADA (TEMA 424). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO
PROVIMENTO. I - A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional,
TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1.
apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o
O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. II - No julgamento do AI
tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão,
791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes,
INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO,
reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de
que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno
que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de
TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de
forma clara, as razões de seu convencimento. III - A controvérsia alusiva à
declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de
somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre
indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve
ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do
repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do

