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Ademais, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo 
inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele 
vislumbradas. 

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

Por fim, a parte, ao sustentar supostas violações aos princípios do devido processo legal, da ampla 
defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, fundamenta o seu recurso na legislação 
infraconstitucional, o que acaba por configurar situação de ofensa reflexa, cujo exame por meio de recurso 
extraordinário não é possível.  

Nesse sentido, confira-se aresto do Supremo Tribunal Federal: 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS DE 
EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. EXAME PSICOTÉCNICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE 
MULTA. I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso 
extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo 
legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação 
depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao 
texto constitucional. II - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica 
rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da 
Súmula 280 desta Corte. III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório 
constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. IV - A Suprema Corte já fixou jurisprudência no 
sentido de que com autorização de lei em sentido estrito pode-se se sujeitar a exame psicotécnico a 
habilitação de candidato a cargo público. Aplicação da Súmula 686, Súmula Vinculante 44, do Supremo 
Tribunal Federal. V – Incabível a majoração de honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC, por tratar-se 
de justiça gratuita. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1038152 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 
julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017) 

Ressalta-se, ainda, que o STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), rejeitou a 
repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à c oisa 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; caso do presente recurso, tendo em 
vista a sua própria fundamentação. 

Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato 
considerados pelo acórdão. 

Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário. 
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018. 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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