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afastada a hipótese de câncer, de sorte que o encaminhamento imediato se justificava à época dos fatos e à 
luz dos primeiros exames médicos" (fls. 200 e 202). 

-Assim, não há como se responsabilizar a ré pelo pagamento de danos morais à autora pelo equívoco 
inicial no diagnóstico de sua patologia, a qual foi devidamente tratada e curada.  

-Agravo retido da UNIÃO FEDERAL não conhecido e recurso da autora desprovido.”  
A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos 

artigos 1º, III, 5º, V, X, 37, §6º, da Lei Maior. 
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 282/284). 
É o breve relatório. Decido. 
Não deve ser admitido o recurso, data venia.  
A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a 

admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os 
dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso 
se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, 
houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 

Note-se que nem o julgado faz referência ou debate tais dispositivos constitucionais, e isto mostra que 
eles não estão em jogo, no caso.  Incide o verbete nº 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal ("É 
inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal 
suscitada"). 

Nesse sentido, confira-se trecho de recente julgado do Supremo Tribunal Federal: “como tem 
consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão 
constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa 
ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” 
(ARE 988489 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) 

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. 

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. 

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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