
Ementa e Acórdão

26/08/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 892.156 PARANÁ

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) : JAQUELINE MELCHIOR 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

EMENTA: AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  PENAL E PROCESSUAL PENAL.   CRIME DE 
DESACATO.  ARTIGO  331  DO  CÓDIGO  PENAL.  PRELIMINAR 
FORMAL  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  ARTIGO  543-A,  §  2º,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL, E ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF.  AUSÊNCIA DO 
NECESSÁRIO  PREQUESTIONAMENTO.  ALEGAÇÃO  TARDIA. 
AGRAVO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade 
da ata de julgamento virtual de 19 a 25/08/2016, por unanimidade, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 26 de agosto de 2016. 
LUIZ FUX – RELATOR

Documento assinado digitalmente
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Relatório

26/08/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 892.156 PARANÁ

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) : JAQUELINE MELCHIOR 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  agravo 
regimental  interposto  por  JAQUELINE  MELCHIOR contra  decisão  de 
minha relatoria, assim ementada:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PENAL  E  
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331  
DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO  
DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGOS 543-
A,  § 2º,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 327,  §  1º,  DO  
RISTF.  AUSÊNCIA  DO  NECESSÁRIO  
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.”

Inconformada com a decisão supra, a recorrente interpõe o presente 
recurso, repisando os mesmos argumentos do recurso anterior, alegando, 
em síntese:

“Com a devida vênia, esta Instituição Defensória entende que a  
decisão  deve  ser  reformada,  nos  termos  da  impugnação  específica  
adiante deduzida.

A tese central do recurso extraordinário em foco é a de que o  
artigo 331 do Código Penal,  que prevê o crime de  desacato,  enseja  
contrariedade direta ao artigo 5.º, caput e inciso IV, da Constituição  
da República.

O  que  se  requer,  precipuamente,  é  a  declaração  de  

Supremo Tribunal Federal
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Relatório

RE 892156 AGR / PR 

inconstitucionalidade,  pela  via  incidental,  do artigo  331 do Código  
Penal,  assim  como  o  controle  de  convencionalidade  do  dispositivo  
mencionado.”

É o relatório. 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

26/08/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 892.156 PARANÁ

V O T O

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

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

Com efeito, a repercussão geral, como novel requisito constitucional 
de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente 
demonstre,  fundamentadamente,  que  a  indignação  extrema  encarta 
questões  relevantes  do  ponto  de  vista  econômico,  político,  social  ou 
jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 
2º, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei nº 11.418/06, 
verbis:  “O  recorrente  deverá  demonstrar,  em  preliminar  do  recurso,  para  
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão  
geral”). 

A parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, limitou-se a 
repisar  os  argumentos  de  sua  defesa,  em  sede  de  preliminar  de 
repercussão geral.

Assim, verifica-se que o recorrente não fundamentou, sob o ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico, a preliminar de repercussão 
geral, conforme disposto pelos arts. 543-A, § 2º, do CPC de 1973, vigente à 
época da interposição do recurso, e 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, AI 
731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, no qual ficou assentado:

Supremo Tribunal Federal
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Assim, verifica-se que o recorrente não fundamentou, sob o ponto de 
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geral, conforme disposto pelos arts. 543-A, § 2º, do CPC de 1973, vigente à 
época da interposição do recurso, e 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, AI 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RE 892156 AGR / PR 

“Não basta, portanto, dizer que o tema tem repercussão geral,  
sendo  ônus  exclusivo  do  recorrente  demonstrar,  com  argumentos  
substanciais, que há no caso relevância econômica, política, social ou  
jurídica.  A  ausência  de  fundamentação  expressa,  formal  e  
objetivamente articulada pelo Agravante para demonstrar, nas razões  
do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria  
constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso. Assim,  
embora  tenha  mencionado  a  existência,  no  caso  vertente,  de  
repercussão  geral,  o  Agravante  não  desenvolveu  argumentos  
suficientemente  convincentes  para  cumprir  o  objetivo  da  exigência  
constitucional.” 

No  mesmo  sentido,  AI  812.378-AgR,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso, 
Plenário, que possui a seguinte ementa: 

“Recurso.  Extraordinário.  Inadmissibilidade.  preliminar  de  
repercussão  geral.  Ausência.  Não  conhecimento  do  agravo  de  
instrumento. Agravo regimental não provido. É incognoscível recurso  
extraordinário  que  careça  de  preliminar  formal  e  fundamentada  de  
repercussão geral.“

Cabe salientar que a demonstração das questões relevantes do ponto 
de  vista  econômico,  político,  social  ou  jurídico  que  ultrapassem  os 
interesses subjetivos das partes deve ser realizada em tópico específico, 
devidamente fundamentado, no recurso extraordinário e não nas razões 
do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da 
preclusão consumativa.

Demais  disso,  no  que  diz  respeito  ao  artigo  5º,  IV,  esta  Corte  já 
firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, só suscitada na 
oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem acerca da 
matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do 
requisito  do  prequestionamento,  viabilizador  da  abertura  da  instância 
extraordinária. No caso, incide o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RE 892156 AGR / PR 

nº 282 do STF, de seguinte teor:  “É inadmissível o recurso extraordinário,  
quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse 
sentido: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  INCORPORAÇÃO  
DE  GRATIFICAÇÃO.  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.  
13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL  (SÚMULA  282).  IMPOSSIBILIDADE  DA 
ANÁLISE  DA  LEGISLAÇÃO  LOCAL.  OFENSA 
CONSTITUCIONAL  INDIRETA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA 
280  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

O  cumprimento  do  requisito  do  prequestionamento  dá-se  
quando  oportunamente  suscitada  a  matéria  constitucional,  o  que  
ocorre  em  momento  processualmente  adequado,  nos  termos  da  
legislação  vigente.  A inovação  da  matéria  em sede  de  embargos  de  
declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de  
prequestionamento. Precedentes.” 

(RE  598.123-AgR,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Primeira 
Turma, DJe de 30/4/2010)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO  
DE  INSTRUMENTO.  ART.  7º,  LV,  DA  CF.  AUSÊNCIA  DE  
PREQUESTIONAMENTO.  QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.  
NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 

1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de  
prequestionamento  quando  o  tema  constitucional  não  tiver  sido  
ventilado  previamente  no  recurso  interposto  perante  o  Tribunal  de  
origem. 

2.  E  a  circunstância  de  a  matéria  poder  ser  suscitada  em  
qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de  
questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o  
preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de  
natureza extraordinária. Precedentes. 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RE 892156 AGR / PR 

3. Agravo regimental improvido.” 
(AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, 

DJe de 16/4/2010)

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

4 

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 11627944.

Supremo Tribunal Federal

RE 892156 AGR / PR 

3. Agravo regimental improvido.” 
(AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, 

DJe de 16/4/2010)

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

4 

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 11627944.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 8



Extrato de Ata - 26/08/2016

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 892.156
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : JAQUELINE MELCHIOR
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
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Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Marco 

Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Edson Fachin. 

Secretária, Carmen Lilian Oliveira de Souza.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 11628283

Supremo Tribunal Federal

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 892.156
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : JAQUELINE MELCHIOR
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  1ª  Turma,  Sessão 
Virtual de 19 a 25.8.2016.

 
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Marco 

Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Edson Fachin. 

Secretária, Carmen Lilian Oliveira de Souza.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 11628283

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 8


	Ementa e Acórdão
	Relatório
	Voto - MIN. LUIZ FUX
	Extrato de Ata - 26/08/2016

