
Ementa e Acórdão

07/05/2018 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.152 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) :ROGERIO ALVES FRANCA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO 

FEDERAL 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS 

EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria 
criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição 
Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). 
Compatibilidade. Agravo regimental não provido. 

1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF, 
Relator o Ministro  Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção 
do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da 
CF),  bem como a compatibilidade da  figura  penal  do desacato  com o 
disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 27/4 a 
4/5/2018,  na conformidade da ata do julgamento,  por unanimidade de 
votos,  em negar  provimento  ao agravo regimental,  com a  ressalva do 
Ministro Edson Fachin, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 7 de maio de 2018.
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Voto Vogal

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.152 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

AGTE.(S) :ROGERIO ALVES FRANCA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO 

FEDERAL 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acompanho o Ministro 
Relator, neste tema, com ressalva de minha opinião pessoal contrária, em 
homenagem ao princípio da colegialidade.

É como voto.

Supremo Tribunal Federal
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Relatório

07/05/2018 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.152 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) :ROGERIO ALVES FRANCA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO 

FEDERAL 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 
Cuida-se  de  tempestivo  agravo  regimental  interposto  contra  a 

decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, com os seguintes 
fundamentos:

“Rogério Alves Franca interpõe agravo contra decisão que 
não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade 
ao artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal.

Insurge-se,  no  apelo  extremo,  contra  acórdão  proferido 
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
assim ementado, na parte principal:

‘JUIZADOS  ESPECIAIS  CRIMINAIS.  PENAL. 
CRIME  DE  DESACATO.  ART.  331  DO  CP.  DOLO 
ESPECÍFICO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
DEMONSTRADAS.  DOSIMETRIA.  IMPOSSIBILIDADE 
DE  APLICAÇÃO  ISOLADA  DE  MULTA. 
CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  REGIME  ABERTO. 
IMPOSSIBILIDADE,  ANTE  A  REINCIDÊNCIA 
VERIFICADA  (ART.  33  §2º,  ‘C’,  DO  CP).  RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.’  
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Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas alegações, aduz o agravante que

‘[o]  presente  recurso  visa  a  reforma  do  acórdão 
proferido  pela  Terceira  Turma  Recursal  dos  Juizados 
Especiais de Brasília que manteve a sentença de primeiro 
grau pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, 
§ 5º da Lei nº 9.099/95. Contudo, o que se verifica é que a 
tipificação  da  conduta  fere  o  direito  fundamental  à 
liberdade de expressão, nos termos do artigo 5º, inciso IV 
da Constituição Federal e artigo 13 da CADH.’ 
 
Examinados os autos, decido.
A irresignação  não  merece  prosperar,  uma  vez  que  o 

Tribunal  a  quo,  ao  decidir  a  questão,  ateve-se  ao  exame  da 
legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal. Por 
consequência, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, 
o que não enseja recurso extraordinário. Nesse sentido:

‘AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  PENAL E  PROCESSUAL PENAL. 
CRIME  DE  DESACATO.  ARTIGO  331  DO  CÓDIGO 
PENAL.  SURSIS  PROCESSUAL.  ARTIGO  89  DA  LEI 
9.099/95.  CONTROVÉRSIA  DE  ÍNDOLE 
INFRACONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE  DE 
VERIFICAÇÃO DE DECURSO DE PRAZO PARA FINS 
DE  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  64,  I,  DO  CÓDIGO 
PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AGRAVO  DESPROVIDO.’ 
(RE nº 878628-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro 
Luiz Fux, DJe de 8/9/15)

‘DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. 
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DESACATO.  ENTEADO  DO  ACUSADO  INDICADO 
COMO TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DA OITIVA. 
ARTIGOS  206  E  208  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
PENAL.  PENA  DE  MULTA.  EXCESSO.  OFENSA 
INDIRETA. 1. A discussão a respeito do indeferimento de 
oitiva do enteado como testemunha de defesa, atinente aos 
artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal, constitui 
matéria  infraconstitucional,  não  ensejando  o  manejo  do 
apelo  extremo.  2.  Inadequada  a  interposição  do 
extraordinário para rever dosimetria da pena, matéria de 
cunho  eminentemente  infraconstitucional.  3.  O  alegado 
excesso  sancionatório  não  guarda  pertinência  com  a 
realidade dos autos, sobretudo pelo fato de o magistrado 
sentenciante  ter  aplicado  somente  a  pena  de  multa, 
recusando a privativa de liberdade. 4. Agravo regimental 
conhecido  e  não  provido.’  (ARE  nº  677806-AgR/SP, 
Primeira Turma, Relatora a Ministra  Rosa Weber, DJe de 
20/6/13)

Como  se  não  bastasse,  entender  de  forma  contrária  ao 
acórdão  recorrido,  no  que  se  refere  à  tipicidade  do  fato 
imputado ao recorrente, demandaria um reexame aprofundado 
do  contexto  fático-probatório  dos  autos,  além  de  outros 
elementos  intimamente  ligados  ao  mérito  da  própria  ação 
penal,  o que é inviável  na via eleita.  Incidência,  portanto, da 
Súmula nº 279/STF. 

Perfilhando  esse  entendimento,  destaco  o  seguinte 
julgado:

‘AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PENAL. 
DESACATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, 
XLVI,  ALÍNEA  “C”,  E  93,  IX,  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  CONTROVÉRSIA  DE  ÍNDOLE 
INFRACONSTITUCIONAL.  PRINCÍPIO  DA 
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA PENA.  OFENSA REFLEXA. 
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REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 
DO  STF.  1.  O  recurso  extraordinário  não  se  presta  ao 
exame  de  questões  que  demandam  revolvimento  do 
contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência 
da  Súmula  279/STF  que  dispõe,  verbis:  Para  simples 
reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 2. O 
princípio da individualização da pena, quando debatido 
sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa 
e  oblíqua  da  Constituição  Federal  decorrente  da 
necessidade  de  análise  de  malferimento  de  dispositivo 
infraconstitucional,  o  que  torna  inadmissível  o  recurso 
extraordinário.  Precedentes:  RE  505.815-AgR,  Rel.  Min. 
Joaquim  Barbosa,  Segunda  Turma,  DJe  17/09/2012;  AI 
797.666-AgR, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 
08/10/2010;  AI  796.208-AgR,  rel.  Min.  Dias  Toffoli, 
Primeira  Turma,  DJe  21/05/2012;  ARE  665.486-AgR,  rel. 
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09/04/2012. 3. O 
prequestionamento da questão constitucional  é requisito 
indispensável  à  admissão  do  recurso  extraordinário.  A 
Súmula  282  do  STF  dispõe,  verbis:  ‘É  inadmissível  o 
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada’. 4. A alegação tardia 
da  matéria  constitucional,  só  suscitada  em  sede  de 
embargos  de  declaração,  não  supre  o  requisito  do 
prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. 
Min.  Cármen  Lúcia,  Primeira  Turma,  e  AI  521.577-
AgR/PE,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  Segunda  Turma.  5.  In 
casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PENAL. DESACATO. 
CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA DE 
SEIS  MESES  DE  DETENÇÃO  EM  REGIME  ABERTO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR  UMA RESTRITIVA DE  DIREITOS  CONSISTENTE 
NA LIMITAÇÃO DO FIM DE SEMANA. RECURSO DA 
CONDENADA  ALEGANDO  EXALTAÇÃO  E 
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EMBRIAGUEZ  PARA  O  RECONHECIMENTO  DA 
ATIPICIDADE  E  ABSOLVIÇÃO  OU  REFORMA  DA 
SENTENÇA  QUANTO  À  PENA  RESTRITIVA  DE 
DIREITOS APLICADA PORQUE NÃO EXISTE CASA DE 
ALBERGADO  OU  ESTABELECIMENTO  ADEQUADO 
NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 
A recorrente  foi  denunciada  e  condenada como incurso 
nas penas do artigo 331 do Código Penal, porque, no dia 
3.7.2011, por volta das 9h30min, nas dependências da 14ª 
Delegacia  de  Polícia,  Gama-DF,  a  recorrente  desacatou, 
por meio de palavras, a policial civil M.D.F.P.V., durante o 
exercício  de  suas  funções.  2.  Há  prova  suficiente  da 
materialidade e autoria, consoante destacado na sentença. 
Não há falar na absolvição por atipicidade. No crime de 
desacato, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e 
consciente  de  agir  com  a  finalidade  de  desprestigiar  a 
função  pública  do  ofendido  (STF  –  HC  83.233,  Rel. 
Ministro Nelson Jobim),  sendo,  portanto,  ‘Dispensável  a 
exigência de ânimo calmo para incidência da figura típica 
do  crime  de  desacato,  não  excluída  pelo  estado  de 
exaltação  ou  cólera  do  agente’  (TJDFT  –  APJ 
2007.09.1.007848-8. Rel. Juiz Alfeu Machado, 2ª TRJE/DF). 
Ademais,  também  não  exclui  a  imputabilidade  penal  a 
embriaguez,  voluntária  ou  culposa,  pelo  álcool  ou 
substância de efeitos análogos, de acordo com o artigo 28 
do  Código  Penal  (TJDFT –  APR 2010.05.1.005601-5,  Rel. 
Desembargadora Sandra De Santis, 1ª Turma Criminal). 3. 
Não  merece  reforma  a  sentença  em  relação  à  pena 
restritiva de direitos com a obrigação de permanência em 
casa de albergado ou estabelecimento adequado, pois, na 
impossibilidade  de  cumprimento  daquela,  a  sentença 
especifica a prestação de serviços à comunidade. Recurso 
conhecido  e  não  provido,  com  súmula  de  julgamento 
servindo de acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 
9.099/95.’ 6.  Agravo regimental  DESPROVIDO.’ (ARE nº 
741098-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro  Luiz 
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Fux, DJe de 9/12/14)

‘Agravo  regimental  em recurso  extraordinário  com 
agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Prefeito. Denúncia. 
Crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967 
(desvio  de  rendas  públicas).  Recebimento  da  inicial 
acusatória.  Não comprovada,  de plano, a atipicidade da 
conduta,  a  incidência  de  causa  de  extinção  da 
punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria 
e materialidade, torna-se indispensável a continuidade da 
persecução criminal. 4. Matéria que demanda análise do 
conjunto  fático-probatório.  Incidência  da  Súmula  279.  5. 
Ausência de repercussão geral (Tema 660). Ofensa indireta 
ao  texto  constitucional.  6.  Ausência  de  argumentos 
capazes  de  infirmar  a  decisão  agravada.  7.  Agravo 
regimental  a  que se nega provimento.’ (ARE nº 897703-
AgR/RS,  Segunda  Turma,  Relator  o  Ministro  Gilmar 
Mendes, DJe de 9/9/15)

Ante  o  exposto,  nos  termos  do  artigo  21,  §  1º,  do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nego 
seguimento ao recurso.” 

O agravante, nas razões recursais, alega que 

“[o]  mérito  do  extraordinário  possui  caráter 
eminentemente  constitucional,  tendo  em  vista  condenação 
fundada em norma não recepcionada pela ordem constitucional 
brasileira,  pois,  embora formalmente vigente,  a  tipificação da 
conduta fere o direito fundamental à liberdade de expressão, 
previsto no artigo 5º, IV da Constituição Federal, bem assim o 
artigo  13,  da  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos,  a 
qual  prevê a liberdade de pensamento e  expressão,  traçando 
seus contornos fundamentais”.

Segundo o agravante,
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 “não há nem sequer a necessidade de se fazer maiores 
incursões  nos  autos,  bastando  apenas  uma  discussão  do 
Supremo Tribunal Federal quanto a compatibilidade ou não do 
crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal com 
as normas de direitos humanos internalizadas pelo Brasil”.

Aduz,  por  fim,  que  “os  questionamentos  levantados  no 
extraordinário  se  referem  exclusivamente  à  matéria  de  direito,  não 
havendo falar em reexame de provas”.

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  do 
Subprocurador-Geral  da  República  Dr.  Edson  Oliveira  de  Almeida, 
opinou pelo não provimento do agravo regimental. 

É o relatório.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

07/05/2018 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.152 
DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 
O inconformismo não merece prosperar. 
Em recente julgamento realizado em 13/3/18, a Segunda Turma desta 

Corte,  nos  autos  do  HC  nº  141.949/DF,  Relator  o  Ministro  Gilmar 
Mendes, DJe de 21/3/18, analisou a compatibilidade do crime de desacato 
com o ordenamento constitucional vigente. 

Na  ocasião,  restou  assentado  que  o  sujeito  passivo  do  crime  de 
desacato é o Estado, sendo o funcionário público vítima secundária da 
infração. Segundo o entendimento firmado, a tutela penal no caso visa 
assegurar o normal funcionamento do Estado, protegendo-se o prestígio 
do exercício da função pública. Nesse contexto, afirmou-se que é essencial 
para a configuração do delito que o funcionário esteja no exercício da 
função ou, estando fora, que a ofensa seja empregada em razão dela.

Na  fundamentação  que  lastreou  o  referido  julgamento,  foi 
expressamente consignado que, muito embora aquele caso concreto tenha 
ocorrido no âmbito de uma infração penal militar (art.  299 do Código 
Penal  Militar),  a  argumentação  empregada  na  análise  da 
descriminalização  do  crime  de  desacato  militar  alcançaria,  por 
similaridade, a redação da norma do art. 331 do Código Penal. 

Com efeito, Sua Excelência o eminente Ministro Relator daquele HC, 
depois de discorrer sobre o que estabelece o Pacto de São José da Costa 
Rica a respeito da liberdade de pensamento e de expressão, obtemperou 
que de, “uma simples leitura do dispositivo supracitado[,] não se infere 
qualquer  afronta  na  tipificação  do  crime  de  desacato.  Não  houve 
revogação da norma penal,  mas recepção pela  regra supralegal”.  Para 
tanto, acrescentou, in verbis, o seguinte: 

“Observe-se que o item 2, letra a, do art. 13 do Pacto de 
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San  Jose  dispõe  claramente  que  o  exercício  do  direito  à 
liberdade de pensamento e de expressão, embora não sujeito a 
censura  prévia,  deve  assumir  responsabilidades  ulteriores, 
expressamente  fixadas  em  lei,  para  assegurar  o  respeito  aos 
direitos  ou  à  reputação  das  demais  pessoas.  Não  prospera, 
portanto, a alegada descriminalização do desacato (art. 299 do 
CPM  ou  art.  331  do  CP),  nem  se  está  tampouco  diante  da 
chamada abolitio criminis.  

(…) 
A  liberdade  de  expressão  prevista  na  Convenção 

Americana  de  Direitos  Humanos  não  difere  do  tratamento 
conferido  pela  Constituição  Federal  ao  mesmo  tema,  não 
possuindo esse específico direito, como todos os demais direitos 
fundamentais, caráter absoluto. 

A Constituição Federal, ao tutelar a honra, a intimidade e 
a dignidade da pessoa humana, direitos conferidos a todos, sem 
distinção de qualquer natureza (art.  5º da CF), recepcionou a 
norma do desacato prevista na legislação penal.

O  direito  à  liberdade  de  expressão  deve  harmonizar-se 
com  os  demais  direitos  envolvidos  (honra,  intimidade  e 
dignidade), não eliminá-los. Incide o princípio da concordância 
prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre 
normas constitucionais.

(...)
‘O  exercício  abusivo  das  liberdades  públicas  não  se 

coaduna com o Estado democrático. A ninguém é lícito usar de 
sua liberdade de expressão para ofender, espezinhar, vituperar 
a honra alheia. 

O  desacato  constitui  importante  instrumento  de 
preservação da lisura da função pública  e,  indiretamente,  da 
própria dignidade de quem a exerce. 

Não se pode despojar a pessoa de um dos mais delicados 
valores  constitucionais,  a  dignidade  da  pessoa  humana,  em 
razão  do  status  de  funcionário  público  (civil  ou  militar).  A 
investidura em cargo ou função pública não constitui renúncia 
à honra e à dignidade. 
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

ARE 1049152 AGR / DF 

A  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  órgão 
responsável pelo julgamento de situações concretas de abusos e 
violações  de  direitos  humanos,  reiteradamente  tem  decidido 
contrariamente  ao  entendimento  da  Comissão  de  Direitos 
Humanos, estabelecendo que o Direito Penal pode, sim, punir 
condutas representativas de excessos no exercício da liberdade 
de expressão. 

(…) 
O agente público, em razão dos rigorosos deveres a que 

está sujeito, está submetido a um regime de responsabilidade 
bastante  gravoso,  superior  àquele  imposto  ao  particular.  A 
improbidade administrativa estabelecida pelo § 4º do aludido 
artigo 37 é mostra desse rigor legal que paira sobre a conduta 
do funcionalismo público em geral. 

Não  se  está,  pois,  diante  de  privilégio  a  colocação  do 
agente público sob especial proteção legal. 

Reprimir  o  Estado  ataques  ao  funcionalismo  está  no 
âmbito de abrangência do espectro democrático. 

O que não se tolera, no Estado Democrático de Direito, é 
colocar  sob a  proteção da lei  uma classe  de  profissionais  ou 
categoria  de  pessoas,  deixando-se  de  punir  seus  desvios, 
tornando-os  imunes  à  persecutio  criminis.  Não  é  isso  o  que 
ocorre em nosso sistema. 

Portanto, o desacato não é incompatível com a democracia 
desde que, em contrapartida, haja lei  que puna os abusos de 
autoridade.  O  Estado  de  Direito  democrático  deve  possuir 
mecanismos  de  salvaguarda  do  cidadão  contra  abusos  do 
poder, ao mesmo tempo em que deve colocar o agente público 
também a salvo do exercício abusivo de direitos conferidos aos 
demais membros da sociedade.” 

Forçoso, assim, reconhecer, à luz dos fundamentos então deduzidos 
no julgamento supra referido, a recepção do crime de desacato previsto 
no art.  331 do Código Penal  pelo  ordenamento constitucional  vigente, 
bem como a sua compatibilidade com o art. 13 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

ARE 1049152 AGR / DF 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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Extrato de Ata - 07/05/2018

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.049.152
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : ROGERIO ALVES FRANCA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental, com ressalva do Ministro Edson Fachin, nos termos do 
voto  do  Relator.  Segunda  Turma,  Sessão  Virtual  de  27.4.2018  a 
4.5.2018.

Composição: Ministros Edson Fachin (Presidente), Celso de 
Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. 

Marília Montenegro
Secretária Substituta
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