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11/05/2018 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.094.445 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : IGOR CESAR SANTOS CANUTO 
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  INTERNO  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO.  PENAL  E  PROCESSUAL 
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. 
ALEGADA  VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  5º,  IV  E  X,  DA  CF/88. 
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO. OFENSA REFLEXA. 
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO 
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade 
da ata de julgamento virtual de 4 a 10/05/2018, por unanimidade, negou 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 11 de maio de 2018.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR 
Documento assinado digitalmente
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Relatório

11/05/2018 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.094.445 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : IGOR CESAR SANTOS CANUTO 
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 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  agravo 
regimental  interposto  por  IGOR  CESAR  SANTOS  CANUTO, contra 
decisão que prolatei, assim ementada, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL  
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331  
DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E  
X,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA  INDIRETA  À  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.”

Inconformado com a decisão supra, o agravante interpõe o presente 
recurso,  repisando  os  mesmos  argumentos  do  recurso  anterior,  em 
síntese, in verbis:

“Merece  reforma a  decisão  agravada,  havendo  que  se  ter  por  
certo  que  a  matéria  discutida  nas  razões  do recurso  extraordinário  
possui  caráter  eminentemente  constitucional,  tendo  em  vista  a  
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  
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Relatório

ARE 1094445 AGR / DF 

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.

Também, se acentua no recurso extraordinário que, consagrando  
os princípios penais da intervenção mínima, da fragmentariedade e da  
subsidiariedade do Direito Penal, todos de viés constitucional, abusos  
eventuais no exercício do direito à liberdade de expressão não devem  
sofrer interferência do Direito Penal, devendo seguir a orientação dos  
Organismos  e  Tratados  Internacionais  sobre  o  tema  (Convenção  
Americana  de  Direitos  Humanos  desde  25/09/1992,  cuja  
internalização  se  deu  por  intermédio  do  Decreto  678  de  06  de  
novembro  de  1992),  os  quais  entendem que  a  tipificação  penal  do  
crime  de  desacato  se  revela  inadequada,  pois  as  leis  civis  são  
suficientemente razoáveis contra atos de calúnia, difamação e injúria,  
estando igualmente à  disposição de todos  os  membros da sociedade  
contra qualquer ataque injusto.”

 
Ao final, pugna:

“a) a suspensão do processo até decisão final da ADPF 496;  
b) seja dado provimento ao presente agravo para, na forma da lei  

processual, afastar a decisão unipessoal do Emitente Relator e garantir  
o processamento do Recurso Extraordinário interposto, eis que todos  
os requisitos de admissibilidade foram atendidos”.

 
É o relatório.

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14839218.

Supremo Tribunal Federal

ARE 1094445 AGR / DF 

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.

Também, se acentua no recurso extraordinário que, consagrando  
os princípios penais da intervenção mínima, da fragmentariedade e da  
subsidiariedade do Direito Penal, todos de viés constitucional, abusos  
eventuais no exercício do direito à liberdade de expressão não devem  
sofrer interferência do Direito Penal, devendo seguir a orientação dos  
Organismos  e  Tratados  Internacionais  sobre  o  tema  (Convenção  
Americana  de  Direitos  Humanos  desde  25/09/1992,  cuja  
internalização  se  deu  por  intermédio  do  Decreto  678  de  06  de  
novembro  de  1992),  os  quais  entendem que  a  tipificação  penal  do  
crime  de  desacato  se  revela  inadequada,  pois  as  leis  civis  são  
suficientemente razoáveis contra atos de calúnia, difamação e injúria,  
estando igualmente à  disposição de todos  os  membros da sociedade  
contra qualquer ataque injusto.”

 
Ao final, pugna:

“a) a suspensão do processo até decisão final da ADPF 496;  
b) seja dado provimento ao presente agravo para, na forma da lei  

processual, afastar a decisão unipessoal do Emitente Relator e garantir  
o processamento do Recurso Extraordinário interposto, eis que todos  
os requisitos de admissibilidade foram atendidos”.

 
É o relatório.

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14839218.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 12



Voto - MIN. LUIZ FUX

11/05/2018 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.094.445 
DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação 
não merece prosperar.

Em  que  pesem  os  argumentos  expendidos  no  agravo,  resta 
evidenciado das  razões  recursais  que o  agravante  não trouxe nenhum 
argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve 
ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ab initio, quanto ao pedido de suspensão do feito até decisão final 
nos autos da ADPF 496, tem-se que não merece prosperar, uma vez que 
não há qualquer decisão naqueles autos determinando a suspensão de 
ações de conteúdo equivalente.

No  tocante  à  matéria  relativa  à  tipicidade  do  crime  de  desacato, 
quando  sub  judice  a  controvérsia, implica  a  análise  da  legislação 
infraconstitucional  aplicável  à  espécie  (Código  Penal),  o  que se  revela 
inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta 
à Constituição Federal. 

Noutro  giro,  in  casu,  o  Tribunal  a  quo no  julgamento  apreciou  a 
demanda  levando-se  em  consideração  o  conteúdo  fático  e  probatório 
carreado nos autos, pelo que trago à colação a decisão na íntegra:

“JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL.  CRIME  DE  
DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.  
CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. PERMANÊNCIA DA 
FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

ARE 1094445 AGR / DF 

1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de desacato  
(art.  331,  CP)  por  ter,  de  forma  livre  e  voluntária,  se  dirigido  a  
policiais militares, no exercício das respectivas funções públicas, com  
expressões ofensivas, além de ter arremessado uma garrafa em direção  
ao  grupo  de  militares,  estando  preenchidas  as  elementares  do  tipo  
penal.

2.  A  defesa  sustenta  a  atipicidade  da  conduta  por  
incompatibilidade  do  tipo  penal  com  a  Convenção  Americana  de  
Direitos Humanos. Sem razão.

3.  A  autoria  e  a  materialidade  restaram  devidamente  
comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob  
o  crivo  do  contraditório,  corroborada  pelos  elementos  informativos  
obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com  
adequado embasamento.

4. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública  
que são, devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a  
condenação,  notadamente  quando  coerentes  e  harmoniosos  com  o  
conjunto probatório constante do processo.

5. O direito de liberdade de expressão, insculpido no art. 5º, IX,  
da  Constituição,  não  autoriza  o  manifesto  desprestígio  aos  agentes  
públicos no exercício de suas funções.

6. Não obstante o respeito que devam merecer os julgados dos  
Tribunais  Superiores,  a  existência  de  decisão  isolada  de  uma  das  
turmas  do  egrégio  STJ  afastando a  criminalização  do  desacato  não  
traduz  a  jurisprudência  pacífica  daquela  Corte,  tampouco  pode  ser  
tida como suficiente para a retirada da figura típica do ordenamento  
jurídico brasileiro,  especialmente  se  observado que fora tomada por  
ocasião do julgamento de Recurso Especial, cujos efeitos se restringem  
à parte recorrente que nele logrou êxito. Desse modo, o art. 331 do  
Código  Penal  encontra-se  em pleno  vigor  no ordenamento jurídico  
brasileiro.

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus  
próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra  
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.” (Doc. 1, fls. 142-143)
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Voto - MIN. LUIZ FUX

ARE 1094445 AGR / DF 

Eventual pretensão de revisão do acórdão impugnado a partir do 
exame das teses de ausência de materialidade e insuficiência probatória 
não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe 
a  fundamentação  vinculada  de  discussão  eminentemente  de  direito  e, 
portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento 
do  arcabouço  fático-probatório  dos  autos,  face  ao  óbice  erigido  pela 
Súmula 279 do STF. 

Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  
Matéria  criminal.  Ofensa  reflexa  à  Constituição.  Precedentes.  
Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e  
provas,  inviável  na  via  extraordinária,  a  teor  da  Súmula  nº  279.  
Agravo não provido. 

1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de  
que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da  
ampla  defesa,  do  contraditório,  dos  limites  da  coisa  julgada  ou  da  
prestação jurisdicional,  quando depende,  para ser reconhecida como  
tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa  
direta e frontal à Constituição da República. 

2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via  
extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da  
pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação  
indébita. 

3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.” (ARE 
827.045-AgR,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Segunda  Turma,  DJe  de 
13/4/2016)

“Segundo  agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  
agravo.  2.  Penal  e  Processual  Penal.  3.  Sonegação  de  contribuição  
previdenciária e apropriação indébita previdenciária. Condenação. 4.  
Alegações de inépcia da denúncia e atipicidade das condutas. Súmula  
279.  Pedidos  que  demandam  reanálise  da  instrução  probatória.  5.  
Violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Súmula  
636.  6.  Ofensa  indireta  ao  texto  constitucional.  7.  Ausência  de  
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argumentos  capazes  de  infirmar  a  decisão  agravada.  8.  Agravo  
regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.272-AgR-segundo, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/9/2015)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO.  CRIMINAL.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  
PUDOR.  MENOR.  ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  
PROVAS.  REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE  EM  
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Reexame  de  fatos  e  provas.  
Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo  
Tribunal  Federal.  Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  
provimento.  (AI  756.450-AgR,  Rel.  Min.  Eros  Grau,  Segunda 
Turma, DJe de 8/10/2009) 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.  
Direito Penal e Processo Penal.  3. Crime contra a liberdade sexual  
(art.  213  c/c  art.  214  do  Código  Penal).  4.  Ausência  de  
prequestionamento,  incidência  das  súmulas  282  e  356.  5.  Suposta  
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da  
ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos  
apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6.  
Autoria  e  materialidade.  Necessidade  de  revolvimento  do  acervo  
fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a  
que  se  nega  provimento.”  (ARE 948.438-AgR,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/9/2016)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO.  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  
OFENSA  INDIRETA  À  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL.  
REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE  EM  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO. 

1.  Reexame  de  fatos  e  provas.  Inviabilidade  do  recurso  
extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

2.  Controvérsia  decidida  à  luz  de  norma  infraconstitucional.  
Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 
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3. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do  
devido  processo  legal,  da  motivação  dos  atos  decisórios,  do  
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,  
se  dependentes  de  reexame  prévio  de  normas  inferiores,  podem  
configurar, quando muito, situações de violação meramente reflexa do  
texto da Constituição. 

Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento.” (AI  779.418-
AgR, Rel. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 11/6/2010)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA  CRIMINAL.  CRIME  
FALIMENTAR.  ALEGADA  AFRONTA  AOS  INCISOS  LIV  E  
LXIII DO ART. 5º, BEM COMO AO INCISO IX DO ART. 93 DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA 
AO MAGNO TEXTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE  
MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279,  
282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1.  As  alegadas  ofensas  à  Constituição  Federal,  se  existentes,  
ocorreriam de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da  
via extraordinária. 

2. Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida pela  
parte agravante, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório  
dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta nossa Corte. 

3. Incidem, por fim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 
4.  Agravo desprovido.” (RE 595.573-AgR, Rel.  Min.  Carlos 

Britto, Primeira Turma, DJe de 16/10/2009)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do 
apelo  extremo,  por  força  do  óbice  intransponível  do  referido  verbete 
sumular,  que  veda  a  esta  Suprema  Corte,  em  sede  de  recurso 
extraordinário, sindicar matéria fática. 

Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca 
da Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e  

5 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14839219.

Supremo Tribunal Federal

ARE 1094445 AGR / DF 

3. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do  
devido  processo  legal,  da  motivação  dos  atos  decisórios,  do  
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,  
se  dependentes  de  reexame  prévio  de  normas  inferiores,  podem  
configurar, quando muito, situações de violação meramente reflexa do  
texto da Constituição. 

Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento.” (AI  779.418-
AgR, Rel. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 11/6/2010)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA  CRIMINAL.  CRIME  
FALIMENTAR.  ALEGADA  AFRONTA  AOS  INCISOS  LIV  E  
LXIII DO ART. 5º, BEM COMO AO INCISO IX DO ART. 93 DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA 
AO MAGNO TEXTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE  
MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279,  
282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1.  As  alegadas  ofensas  à  Constituição  Federal,  se  existentes,  
ocorreriam de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da  
via extraordinária. 

2. Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida pela  
parte agravante, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório  
dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta nossa Corte. 

3. Incidem, por fim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 
4.  Agravo desprovido.” (RE 595.573-AgR, Rel.  Min.  Carlos 

Britto, Primeira Turma, DJe de 16/10/2009)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do 
apelo  extremo,  por  força  do  óbice  intransponível  do  referido  verbete 
sumular,  que  veda  a  esta  Suprema  Corte,  em  sede  de  recurso 
extraordinário, sindicar matéria fática. 

Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca 
da Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e  

5 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14839219.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 12



Voto - MIN. LUIZ FUX

ARE 1094445 AGR / DF 

questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as  
circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei,  
considerar existentes determinados fatos concretos. 

A  questão  de  direito  consiste  na  focalização,  primeiro,  se  a  
norma,  a  que  o  autor  se  refere,  existe,  como  norma  abstrata  
(Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 

Não  é  estranha  a  qualificação  jurídica  dos  fatos  dados  como  
provados  (RT  275/884  e  226/583).  Já  se  refere  a  matéria  de  fato  
quando  a  decisão  assenta  no  processo  de  livre  convencimento  do  
julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o  
recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada  
qualificação  jurídica  a  fatos  delituosos  e  se  pretende  atribuir  aos  
mesmos  fatos  outra  configuração,  quando  essa  pretensão  exige  
reexame  de  provas  (ERE  58.714,  Relator  para  o  acórdão  o  Min.  
Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a  
qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação  
importa  matéria  de  fato,  insuscetível  de  reexame  no  recurso  
extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).

A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova  
não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da  
questão  federal  motivadora  do  recurso  extraordinário.  O juiz  dá  a  
valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos  
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados  
pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da  
prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código  
de Processo Civil,  2ª ed.,  v.  VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e  
Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito  
Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: 

Ementa:  AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
INSUFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  QUANTO  A 
ALEGAÇÃO  DE  EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  
OFENSA  CONSTITUCIONAL  MERAMENTE  REFLEXA.  
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REAPRECIAÇÃO  DE  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE.  
SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar  
formal  e  motivadamente  a  preliminar  de  repercussão  geral,  que  
demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,  
a  relevância  da  questão  constitucional  debatida  que  ultrapasse  os  
interesses  subjetivos  da  causa,  conforme  exigência  constitucional  e  
legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não  
se  confunde  com  meras  invocações  desacompanhadas  de  sólidos  
fundamentos no sentido de que o tema controvertido é  portador  de  
ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico,  
político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente  
às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a  
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  é  incontroversa  no  
tocante  à  causa  debatida,  entre  outras  de  igual  patamar  
argumentativo. 2. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença  
condenatória  da recorrente pela  prática do delito  previsto no artigo  
331  do  Código  Penal.  A necessidade  de  revolvimento  do  conjunto  
fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma  
vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. A tese de que o  
delito de desacato não foi recepcionado pela legislação brasileira, tem  
em vista a incompatibilidade do tipo com o artigo 13 da CADH, não  
pode  ser  acolhida  por  esta  via  recursal,  pois  eventuais  ofensas  
ocorreriam  de  forma  reflexa.  4.  Agravo  interno  a  que  se  nega  
provimento.

(ARE 1005564 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, DJe 06/03/2018) 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
– MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) –  
COMPATIBILIDADE  COM  O  ART.  13  DA  CONVENÇÃO  
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA 
VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA 
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES –  
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(ARE 1064572 AgR, Segunda Turma, Rel.  Min.  Celso de 
Mello, DJe 06/11/2017) 
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EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
– MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) –  
COMPATIBILIDADE  COM  O  ART.  13  DA  CONVENÇÃO  
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA 
VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA 
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES –  
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(ARE 1064572 AgR, Segunda Turma, Rel.  Min.  Celso de 
Mello, DJe 06/11/2017) 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

ARE 1094445 AGR / DF 

EMENTA:  DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE  
DO CPC/1973.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º,  IV,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  DESACATO.  LIBERDADE  
DE  EXPRESSÃO.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO  RECEPÇÃO.  
INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE  
SAN  JOSÉ  DA  COSTA  RICA.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  
REFLEXA  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  NÃO  
VIABILIZA  O  MANEJO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
RECURSO  QUE  NÃO  MERECE  TRÂNSITO.  AGRAVO  
MANEJADO  SOB  A VIGÊNCIA  DO  CPC/2015.  1.  Obstada  a  
análise  da  suposta  afronta  aos  preceitos  constitucionais  invocados,  
porquanto  dependeria  de  prévia  análise  da  legislação  
infraconstitucional  aplicada  à  espécie,  procedimento  que  refoge  à  
competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor  
do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram  
aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada,  
mormente  no  que  se  refere  à  ausência  de  ofensa  a  preceito  da  
Constituição  da  República.  3.  Agravo  interno  conhecido  e  não  
provido.  (RE  1002697  AgR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Rosa 
Weber, DJe 27/09/2017) 

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.
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Extrato de Ata - 11/05/2018

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.094.445
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : IGOR CESAR SANTOS CANUTO
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, 
nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
4.5.2018 a 10.5.2018.

 
Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Marco 

Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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