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respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento de nosso Estado Democrático de Direito 
(art. 1º, III, CRFB/88). 

- Ademais, verifica-se que o autor permaneceu aguardando o tratamento desde 14.05.2013, tendo 
somente realizado consulta médica e exame de tomografia nas datas de 09.01.2014 e 10/01/2014, 
respectivamente, após o deferimento da tutela antecipada. 

- Aplicação da Súmula 421 do STJ em relação à União Federal, verbis: “Os honorários advocatícios não 
são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 
pertença”. 

-Remessa necessaria e recurso de apelação parcialmente providos, apenas para excluir a condenação 
da União Federal em honorários advocatícios.” 

A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto no 
artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8080/1990 e 196 da Lei Maior (fls. 213/224). 

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 229/237). 
É o breve relatório. Decido. 
Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, o 

dispositivo infraconstitucional alegadamente violado. 
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 of ensa a texto de lei 
teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível. 

Por seu turno, os embargos de declaração foram regularmente apreciados. De fato, alegar que não o 
foram, quando isto pressuponha, para que acatado, reexaminar os fatos e, só assim, perquirir a correção ou 
não do julgado, torna inviável a via extrema. 

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.  

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 o dispositivo legal citado.  

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. 

Do exposto, INADMITO o recurso especial. 
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2018 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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