
Ementa e Acórdão

09/12/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.003.305 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) :ROSEMBERGUI ALMEIDA DA SILVA 
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 

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 
Penal.  3.  Crime  de  desacato  (331  do  CP).  4.  Ausência  de 
prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Alegação de não 
recepção  do  delito  de  desacato  pela  legislação  brasileira,  haja  vista 
incompatibilidade do tipo com o art. 13 da CADH. Suposta violação ao 
art.  5º,  incisos  IV,  do  texto  constitucional.  Ofensa  aos  dispositivos 
apontados,  caso  existente,  ocorreria  de  forma  reflexa.  6.  Agravo 
regimental a que se nega provimento. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Segunda  Turma,  por  unanimidade  de 
votos, negar provimento ao agravo  regimental, nos termos do voto do 
Relator.

Brasília, Sessão Virtual de 2 a 8 de dezembro de 2016.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

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 12354884.
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Relatório

09/12/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.003.305 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) :ROSEMBERGUI ALMEIDA DA SILVA 
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 GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se  de 
agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou 
seguimento ao recurso extraordinário com agravo, haja vista ausência de 
ofensa direta ao texto constitucional. 

Consta  dos autos  que o  recorrente  foi  condenado pela prática do 
delito descrito no art. 331 do Código Penal (desacato), à pena de 6 meses 
de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito.

Em 27.10.2016,  neguei  seguimento  ao  recurso  extraordinário  com 
agravo, com base na jurisprudência dominante do STF. 

O  agravante  reitera  todos  os  pedidos  trazidos  no  recurso 
extraordinário e enfatiza o reconhecimento da não recepção do delito de 
desacato pela legislação brasileira, tendo em vista a incongruência com o 
artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica.

É o relatório. 

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
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Supremo Tribunal Federal

09/12/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.003.305 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) :ROSEMBERGUI ALMEIDA DA SILVA 
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 GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se  de 
agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou 
seguimento ao recurso extraordinário com agravo, haja vista ausência de 
ofensa direta ao texto constitucional. 

Consta  dos autos  que o  recorrente  foi  condenado pela prática do 
delito descrito no art. 331 do Código Penal (desacato), à pena de 6 meses 
de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito.

Em 27.10.2016,  neguei  seguimento  ao  recurso  extraordinário  com 
agravo, com base na jurisprudência dominante do STF. 

O  agravante  reitera  todos  os  pedidos  trazidos  no  recurso 
extraordinário e enfatiza o reconhecimento da não recepção do delito de 
desacato pela legislação brasileira, tendo em vista a incongruência com o 
artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica.

É o relatório. 

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 12354882.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 6



Voto - MIN. GILMAR MENDES

09/12/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.003.305 
DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): O agravante não 
trouxe  argumentos  suficientes  a  infirmar  a  decisão.  Visa  apenas  à 
rediscussão  da  matéria  já  decidida  em  conformidade  com  a 
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 

Conforme  mencionado  na  decisão  agravada,  a  tese  ventilada  no 
arrazoado  do  recurso  extraordinário,  apontando  afronta  ao  texto 
constitucional, não foi discutida no acórdão contestado. Incide neste caso 
o óbice das súmulas 282 e 356. Nesse sentido:

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com 
agravo.  2.  Penal  e  Processual  Penal.  Tráfico  ilícito  de 
entorpecentes. Condenação. 3. Ausência de prequestionamento 
da matéria. Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Alegação de violação 
ao artigo 93, inciso IX, da CF. Inocorrência. Acórdão recorrido 
suficientemente  motivado.  5.  Violação  aos  princípios  do 
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do 
devido  processo  legal.  Ausência  de  repercussão  geral  da 
matéria  (tema  660).  6.  Argumentos  incapazes  de  infirmar  a 
decisão  agravada.  7.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento”.  (ARE-AgR  933.905/RS,  de  minha  relatoria, 
Segunda Turma, DJe 10.2.2016 )

A única menção à questão aqui debatida consta do § 6º da decisão da 
Turma  Recursal,  que  se  limita  a  afirmar  que  o  país  não  alterou  a 
legislação interna para compatibilizá-lo com o art. 13 do Pacto de San José 
da Costa Rica. A questão da compatibilidade do art. 331 do CP com o art. 
5º, IV, da CF não foi tocada.

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
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

ARE 1003305 AGR / DF 

Ainda  que  fosse  possível  ultrapassar  tal  óbice,  verifica-se  que  a 
matéria  debatida  na  Turma  Recursal  restringe-se  ao  âmbito 
infraconstitucional,  de modo que a ofensa à Constituição,  se existente, 
seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente 
recurso.

É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso 
extraordinário não se presta a analisar legislação infraconstitucional.

Cito precedente de ambas as turmas:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Matéria  criminal.  Ofensa  reflexa  à  Constituição.  Precedentes. 
Ausência  de  repercussão  geral  de  questões  relativas  à 
dosimetria  de  pena,  em  virtude  de  sua  natureza 
infraconstitucional.  Precedentes.  Ausência  de  manifestação 
após  manifestação  do  Ministério  Público  como  custos  legis. 
Alegada violação dos princípios da isonomia processual e do 
devido  processo  legal.  Não  ocorrência.  Precedentes.  Protesto 
por novo júri. Lei nova que aboliu o recurso antes da prolação 
da  sentença  (Lei  nº  11.689/08).  Impossibilidade  de  sua 
utilização. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, 
art.  93,  IX).  Não  ocorrência.  Desnecessidade  de  o  órgão 
judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa 
apresentados.  Fundamentação  calcada  em  razões  suficientes 
para  a  formação  do  convencimento.  Reafirmação  da 
jurisprudência  em  sede  de  repercussão  geral  reconhecida. 
Precedente. Agravo regimental não provido. 1.  O Tribunal de 
origem  decidiu  a  questão  com  base  na  legislação 
infraconstitucional. Logo, a violação do art. 5º,    caput  , e incisos   
XXXVIII, alínea a, XLVI, LIV, LV e XL, da Constituição Federal, 
se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso 
extraordinário. 2.  2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, 
Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal 
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

ARE 1003305 AGR / DF 

concluiu  pela  ausência  de  repercussão  geral  de  questões 
relativas  à  dosimetria  de  pena,  em virtude de sua naturez  a 
infraconstitucional.  3.  É  da  jurisprudência  da  Corte  o 
entendimento de que, quanto aos princípios do contraditório,da 
isonomia  e  da  ampla  defesa,  é  de  se  relevar  que,  após   a 
manifestação do ministério público, como fiscal da lei, não há 
contraditório  a  ser  assegurado  (HC  nº  81.436/MG,  Segunda 
Turma,  Relator  o  Ministro  Néri  da  Silveira,  DJ  22/2/02).  4.  A 
respeito do protesto por novo júri, faz-se mister reforçar que a 
Suprema Corte já assentou que, “se lei nova vier a suprimir ou 
abolir recurso existente antes da prolação da sentença, não há 
falar  em  direito  ao  exercício  do  recurso  revogado”  (RE  nº 
752.988/SP-AgR,  Segunda  Turma,  relator  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski,  DJ  e  de  3/2/14).  5.  A jurisdição  foi  prestada 
mediante  decisão  suficientemente  motivada,  não  obstante 
contrária à pretensão do recorrente, tendo o acórdão recorrido 
explicitado as razões de decidir. 6. O art. 93, IX, da Constituição 
não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos 
os  argumentos  de  defesa  apresentados,  mas,  sim,  que  ele 
explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu 
convencimento.  7.  Ao  reconhecer  a  repercussão  geral  desse 
tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa 
orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar 
Mendes,  DJe  13/8/10).  8.  Agravo  regimental  ao  qual  se  nega 
provimento”.  (ARE-AgR  895.011/GO,  rel.  min.  Dias  Toffoli, 
Segunda Turma, DJe 10.2.2016)

Tecidas as considerações pertinentes, não sobejam dúvidas quanto à 
improcedência do recurso, não merecendo reparo a decisão agravada.

Nesses termos, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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Extrato de Ata - 09/12/2016

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.003.305
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : ROSEMBERGUI ALMEIDA DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS
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,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  2ª  Turma,  Sessão 
Virtual de 2 a 8.12.2016.

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

Ravena Siqueira
Secretária
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