
Ementa e Acórdão

13/05/2014 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 801.065 PARANÁ

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :PATRICIA FRANCOIS EL KHOURY BEAINI 
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. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 
DO CÓDIGO PENAL.  SUPOSTA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 
AUSÊNCIA  DO  NECESSÁRIO  PREQUESTIONAMENTO. 
PRECEDENTES DA CORTE.

1. O  prequestionamento  da  questão  constitucional  é  requisito 
indispensável à admissão do recurso extraordinário.

2. A Súmula  282  do  STF  dispõe,  verbis:  “É  inadmissível  o  recurso  
extraordinário,  quando  não  ventilada,  na  decisão  recorrida,  a  questão  federal  
suscitada”.

3. A matéria de ordem pública, conquanto cognoscível de oficio pelo 
juiz ou Tribunal em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 267, § 3º, do 
CPC),  não  prescinde  do  requisito  do  prequestionamento  em  sede  de 
Recurso  Extraordinário.  Precedentes:  AI  539.558-AgR,  Rel.  Min.  Dias 
Toffoli,  Primeira  Turma,  DJe  30/11/2011,  e  AI  733.846-AgR,  Rel.   Min. 
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/6/2009.

4. In  casu,  o  acórdão  extraordinariamente  recorrido  manteve  a 
sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Dos elementos  
dos  autos,  denota-se  que  a  ré  efetivamente  desacatou  funcionário  público,  no  
exercício  da  função,  porquanto  proferiu,  ao  menos,  as  expressões  'idiota'  e  
'nojento' - o que se extrai do cotejo entre os depoimentos prestados em Juízo e do  
Histórico do Termo Circunstanciado - palavras estas nitidamente desrespeitosas,  
dirigidas  ao  funcionário,  ainda  mais  porque  proferidas  em  estado  de  ânimo  
exaltado. A ré não estava autorizada a assim agir, sendo lícito ao cidadão que,  
porventura,  se  sinta  lesado  em  seus  direitos  buscá-los  tanto  por  via  
administrativa quanto por via judicial. Portanto, restou evidenciado que a ré, de  
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maneira livre e consciente, praticou a conduta descrita no tipo penal em comento,  
estando caracterizados todos os elementos da definição típica do artigo 331 do  
Código  Penal.  Em  síntese,  comprovadas  materialidade,  autoria  e  dolo,  e  
inexistindo  causas  de  exclusão  de  ilicitude  ou  de  culpabilidade,  impõe-se  a  
condenação da acusada pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código  
Penal.”

5. Agravo regimental DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata de julgamento e 
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento 
ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 13 de maio de 2014. 
LUIZ FUX – Relator 
Documento assinado digitalmente
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Relatório

13/05/2014 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 801.065 PARANÁ

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :PATRICIA FRANCOIS EL KHOURY BEAINI 
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 PATRICIA FRANCOIS EL KHOURY BEAINI, contra a 
decisão que prolatei,  assim ementada, verbis:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PENAL.  DESACATO  
À  AUTORIDADE.  AUSÊNCIA  DO  NECESSÁRIO  
PREQUESTIONAMENTO.  REPERCUSSÃO  GERAL  NÃO  
EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE  
OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 

1.  O prequestionamento da questão constitucional  é  requisito  
indispensável à admissão do recurso extraordinário.

2.  A Súmula  282  do  STF  dispõe,  verbis:  “É  inadmissível  o  
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a  
questão federal suscitada”.

3. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo  
dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade  
(art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível  
por  outro  motivo,  não  há  como  se  pretender  seja  reconhecida  “a  
repercussão  geral  das  questões  constitucionais  discutidas  no  caso”  
(art. 102, III, § 3º, da CF).

4.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  manteve  a  sentença  por  seus  
próprios  fundamentos,  a  qual  assentou:  “Dos elementos  dos  autos,  
denota-se  que  a  ré  efetivamente  desacatou  funcionário  público,  no  
exercício  da  função,  porquanto  proferiu,  ao  menos,  as  expressões  
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'idiota' e 'nojento' - o que se extrai do cotejo entre os depoimentos  
prestados  em  Juízo  e  do  Histórico  do  Termo  Circunstanciado  -  
palavras  estas  nitidamente  desrespeitosas,  dirigidas  ao  funcionário,  
ainda mais porque proferidas em estado de ânimo exaltado. 

A ré não estava autorizada a assim agir, sendo lícito ao cidadão  
que, porventura, se sinta lesado em seus direitos buscá-los tanto por  
via administrativa quanto por via judicial.

Portanto,  restou  evidenciado  que  a  ré,  de  maneira  livre  e  
consciente,  praticou  a conduta  descrita  no tipo  penal  em comento,  
estando caracterizados todos os elementos da definição típica do artigo  
331 do Código Penal.

Em  síntese,  comprovadas  materialidade,  autoria  e  dolo,  e  
inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-
se a condenação da acusada pela prática do crime previsto no artigo  
331 do Código Penal.”

5. Recurso DESPROVIDO.”  

Inconformada com a  decisão supra, a agravante interpõe o recurso 
alegando em síntese que:

“Com a devida vênia, esta Instituição Defensória impugna essa  
fundamentação, uma vez que fez aquilo que estava ao seu alcance para  
suscitar  o  prequestionamento  da  matéria  constitucional  versada  no  
recurso extraordinário em tela. 

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  inciso  IV  do  artigo  5.º  da  Constituição  da  
República, que assegura a liberdade de manifestação do pensamento,  
além  de  contrastar  com  o  artigo  13  da  Convenção  Americana  de  
Direitos  Humanos  (Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica).”  (fl.  2  do 
documento eletrônico 320)

É o relatório. 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

13/05/2014 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 801.065 PARANÁ

V O T O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Não  assiste  razão  à 
agravante.

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

Cumpre destacar,  de início,  que a  agravante  não atacou todos  os 
fundamentos da decisão recorrida, especialmente no que concerne à falta 
de  prequestionamento  dos  dispositivos  constitucionais  alegados  como 
violados,  o  que faz  incidir  o  óbice  da  Súmula  283 desta  Corte.  Nesse 
sentido: RE 548.094-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 
29/2/2008, AI 469.221-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 
DJ 16/2/2007,  e  ARE 694.597-AgR/PE,  Rel.  Min.  Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, DJe 29/4/2013, o qual possui a seguinte ementa:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. VENCIMENTO  
BÁSICO  DE  REFERÊNCIA.  PRESCRIÇÃO.  DECRETO  
20.910/1932.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA 
INDIRETA.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DOS  
FUNDAMENTOS  SUFICIENTES  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  283  DO  STF.  AGRAVO  
IMPROVIDO.  I  –  O  Tribunal  de  origem  limitou-se  a  aferir  a  
ocorrência  de prescrição,  nos termos do Decreto 20.910/32,  sobre a  
pretensão  deduzida  pelos  recorrentes.  A afronta  à  Constituição,  se  
ocorrente, seria indireta. II – Inviável o agravo regimental quando o  
recorrente  não  desenvolve  fundamentação  própria  destinada  a  
infirmar  os  fundamentos  articulados  na  decisão  monocrática  que  
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RE 801065 AGR / PR 

inadmitiu o recurso. Incide, na espécie, a Súmula 283 desta Corte. III  
– Agravo regimental improvido.”

 
No  mesmo  sentido,  no  que  tange  à  não-recepção  da  norma 

definidora do tipo penal de desacato, verifico que a questão suscitada não 
foi  apreciada  pela  instância  a  quo,  não  podendo  ser  conhecida  pelo 
Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 
Sob esse enfoque, sobreleva enfatizar que as matérias de ordem pública, 
apreciáveis ex officio nas instâncias ordinárias, devem também observar o 
requisito do prequestionamento, viabilizador da interposição do recurso 
extraordinário, salvo se ultrapassado o juízo de conhecimento, por outros 
fundamentos, o que não ocorre na hipótese sub examine. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento.  Instituição de  
ensino. Cobrança pelo estágio obrigatório. Matéria de ordem pública.  
Prequestionamento.  Necessidade.  Ofensa  reflexa.  Precedentes.  1.  
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se  
tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na  
instância  de  origem para  que  se  viabilize  o  recurso  extraordinário.  
Incidência da Súmula nº 282/STF . 2. Omissis . 3. Agravo regimental  
não provido.”  (AI 539558 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe 30/11/2011) 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E  
356  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Omissis .  
2.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  firmou-se  no  
sentido  de  que,  ainda  que  a  questão  verse  sobre  matéria  de  ordem  
pública,  é  necessário  o  prequestionamento.”  (AI 733846 AgR, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/6/2009)

Ex positis, DESPROVEJO o agravo regimental.
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– Agravo regimental improvido.”

 
No  mesmo  sentido,  no  que  tange  à  não-recepção  da  norma 

definidora do tipo penal de desacato, verifico que a questão suscitada não 
foi  apreciada  pela  instância  a  quo,  não  podendo  ser  conhecida  pelo 
Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 
Sob esse enfoque, sobreleva enfatizar que as matérias de ordem pública, 
apreciáveis ex officio nas instâncias ordinárias, devem também observar o 
requisito do prequestionamento, viabilizador da interposição do recurso 
extraordinário, salvo se ultrapassado o juízo de conhecimento, por outros 
fundamentos, o que não ocorre na hipótese sub examine. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento.  Instituição de  
ensino. Cobrança pelo estágio obrigatório. Matéria de ordem pública.  
Prequestionamento.  Necessidade.  Ofensa  reflexa.  Precedentes.  1.  
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se  
tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na  
instância  de  origem para  que  se  viabilize  o  recurso  extraordinário.  
Incidência da Súmula nº 282/STF . 2. Omissis . 3. Agravo regimental  
não provido.”  (AI 539558 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe 30/11/2011) 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E  
356  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Omissis .  
2.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  firmou-se  no  
sentido  de  que,  ainda  que  a  questão  verse  sobre  matéria  de  ordem  
pública,  é  necessário  o  prequestionamento.”  (AI 733846 AgR, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/6/2009)

Ex positis, DESPROVEJO o agravo regimental.

2 

Supremo Tribunal Federal
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Extrato de Ata - 13/05/2014

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 801.065
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : PATRICIA FRANCOIS EL KHOURY BEAINI
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 negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do relator. Unânime. Ausente, justificadamente, o 
Senhor Ministro Dias Toffoli. Presidência do Senhor Ministro Marco 
Aurélio. Primeira Turma, 13.5.2014.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.  Presentes  à 

Sessão  os  Senhores  Ministros  Luiz  Fux,  Rosa  Weber  e  Roberto 
Barroso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Dias 
Toffoli.

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Edson  Oliveira  de 
Almeida.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

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 5939119
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