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7. Honorários recursais majorados para 11% . 
8. Apelação desprovida.” 
A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos 

artigos 6º, ‘c’, da Lei nº 4380/64, 122 e 489 do Código Civil, 4º do Decreto nº 22.626/33 (fls. 698/705).  
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 710/712). 
É o breve relatório. Decido. 
Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os 

dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados. 
O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as 

conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei 
teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível. 

À luz da súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos ("A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial"). Significa dizer que a premissa equivocada deve ser demonstrada com o corpo 
teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 

In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo 
que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório 
dos autos, o que, como visto, é vedado.  

Além disso, o julgado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STJ, e 
torna imperativa a incidência da súmula n.º 83 do próprio STJ. 

O debate no especial encontra óbice na súmula nº 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem 
necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados.  

Por fim, nos termos da súmula n.º 5 do STJ, "a simples interpretação de cláusula contratual não 
enseja recurso especial". 

Do exposto, INADMITO o recurso especial. 
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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DECISÃO 
Considerando (i) o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do RE n.º 597.064 (Tema 345: 

“É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos 
médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos"), representativo da 
matéria versada nos presentes autos; e (ii) a consonância do acórdão com o entendimento do STF, NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.040, I, do CPC. 

Fica a parte recorrente advertida de que a interposição de futuro recurso com intuito manifestamente 
protelatório ensejará a condenação ao pagamento de multa, a incidir sobre o valor atribuído à causa, 
devidamente atualizado. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 


