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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. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INSUFICIÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO  QUANTO  A ALEGAÇÃO  DE  EXISTÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO GERAL.  OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE 
REFLEXA.  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 
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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.  
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo 
Tribunal  Federal,  em  Primeira  Turma,  sob  a  Presidência  do  Senhor 
Ministro  ALEXANDRE DE MORAES,  em conformidade com a  ata  de 
julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, acordam em negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
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Relatório

20/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.005.564 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) :ANGELICA MACEDO DE JESUS 
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 ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): 
O agravante insurge-se  contra decisão pela qual neguei seguimento 

ao agravo interposto em face da inadmissão de recurso extraordinário 
contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Território. 

Sustenta a parte agravante, em suma: (a) o recurso preencheu todos 
os requisitos para sua admissibilidade;  b) a matéria discutida nas razões 
do recurso possui caráter eminentemente constitucional, tendo em vista 
condenação  fundada  em  norma  não  recepcionada  pela  ordem 
constitucional  brasileira  e  c)  os  questionamentos  levantados  no  apelo 
extremo se  referem exclusivamente  à  matéria  de  direito,  não  havendo 
necessidade de reexame de provas. Pede o provimento do agravo, a fim 
de  reformar  a  decisão  monocrática  para  que  seja  apreciado  o  apelo 
extremo. 

É o relatório.
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

20/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.005.564 
DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): 
Eis a decisão ora agravada:

Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso 
extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão  da  1ª  Turma 
Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, 
alínea  a  da  Constituição  Federal,  o  recorrente  sustenta  a 
existência  de repercussão geral  e que o julgado teria  violado 
dispositivos constitucionais. Afirma ainda que o artigo 331 do 
Código Penal não foi recepcionado pela Carta Magna. Por fim, 
pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o 
acórdão recorrido. 

É o relatório. Decido. 
O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  entendimento  no 

sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e 
fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional 
discutida  no recurso  extraordinário,  com indicação específica 
das  circunstâncias  reais  que  evidenciem,  no  caso  concreto,  a 
relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, 
portanto, para que seja atendido o requisito previsto nos artigos 
102, § 3º, da CF e 543-A, § 2º, do CPC/1973, alegações genéricas 
a  respeito  do instituto,  como a mera afirmação de que (a)  a 
matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de 
importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão 
ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto 
potencial  de  repetitividade;  (d)  a  repercussão  geral  é 
consequência  inevitável  de  suposta  violação  a  dispositivo 
constitucional;  ou,  ainda,  (e)  há  jurisprudência  pacífica  desta 
Corte quanto ao tema discutido. Nesse sentido: ARE 691.595-
AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

ARE 1005564 AGR / DF 

DJe  de  25/2/2013;  ARE  696.347-AgR-segundo,  Rel.  Min. 
CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de  14/2/2013;  ARE 
696.263-AgR,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  DJe  de 
19/2/2013;  AI  717.821-AgR,  Rel.  Min.  JOAQUIM  BARBOSA, 
Segunda Turma, DJe de 13/8/2012. 

Ora,  no  caso,  a  alegação  de  repercussão  geral  não  está 
acompanhada  de  fundamentação  demonstrativa  nos  moldes 
exigidos pela jurisprudência do STF. 

Ainda que superado esse grave óbice, o apelo extremo não 
teria chance de êxito. O aresto impugnado foi assim ementado: 

JUIZADOS  ESPECIAIS  CRIMINAlS.  PENAL. 
CRIME  DE  DESACATO.  ART.  331  DO  CP.  DOLO 
ESPECIFICO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
DEMONSTRADAS.  RECURSO  CONHECIDO  E 
DESPROVIDO. 

1. Se o réu, livre e conscientemente, dirige palavras 
ofensivas  a  policiais  militares  quando  estão  no  regular 
exercício  de  suas  funções,  com  dolo  específico  de 
menosprezar  e  ofender,  cornete  o  crime  de  desacato 
tipificado no art. 331 do Código Penal. 

2.  As  provas  produzidas  na instrução criminal  são 
aptas  a  fundamentar  a  certeza  da  autoria  e  da 
materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, eis 
que a condenação baseou-se em depoimentos harmônicos 
e não dissonantes. 

3.  Com  efeito,  a  condenação  está  amparada  em 
provas seguras e coerentes que demonstraram a autoria e 
a materialidade do crime de desacato, previsto no art. 331 
do  Código  Penal,  não  havendo  impedimento  legal  ao 
testemunho  de  policiais  sobre  atos  de  ofício  que,  se 
prestado  em  juízo  e  em  observância  ao  contraditório, 
possui inconteste eficácia probatória. 

4.  Recurso  conhecido  e  desprovido.  Sentença 
mantida  por  seus  próprios  fundamentos.  A  Súmu  de 
julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, 
§ 50, da Lei n. 9.099/95. 
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

ARE 1005564 AGR / DF 

Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento no 
substrato fático constante dos autos e na legislação ordinária, 
negou provimento ao recurso defensivo para manter a decisão 
monocrática que condenou o recorrente pela prática do delito 
descrito na denúncia (artigo 331 do Código Penal). Trata-se de 
matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de 
forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas 
(ou  mediatas),  o  que  inviabiliza  o  conhecimento  do  referido 
apelo. 

Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente 
pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 
( para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ). 

Em  relação  à  suscitada  ofensa  ao  art.  93,  IX,  da  Carta 
Magna,  o  Juízo  de  origem  não  destoou  do  entendimento 
firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE 
(Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 

Nessa  oportunidade,  o  Supremo  Tribunal  Federal 
assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 
1988  exige  que  o  acórdão  ou  decisão  sejam fundamentados, 
ainda  que  sucintamente,  sem  determinar,  contudo,  o  exame 
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 
sejam corretos os fundamentos da decisão. 

No  caso  em  apreço,  a  fundamentação  do  acórdão 
recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao 
devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances 
de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT 
(Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  Tema  660),  rejeitou  a 
repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao 
ato  jurídico  perfeito,  à  coisa  julgada  ou  aos  princípios  da 
legalidade,  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  do  devido 
processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de 
normas de natureza infraconstitucional. 

A  tese  de  que  o  delito  de  desacato  não  teria  sido 
recepcionado pela CF/88, tampouco pode ser acolhida por esta 
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

ARE 1005564 AGR / DF 

via recursal, como se verifica nos seguintes julgados : 

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.  (ARE  nº  1003305/DF-AgR, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 
de 8/2/17). 

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. 
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 
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

ARE 1005564 AGR / DF 

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) 
Por  fim,  ressalto  que  o  recurso  não  apontou  outro 

dispositivo  de  lei  federal  ou  constitucional  para  ensejar  a 
interposição de Extraordinário,  a teor do disposto na Súmula 
282 (  é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,  
na decisão recorrida, a questão federal suscitada) . 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal  Federal,  NEGO SEGUIMENTO 
AO RECURSO. 

Ora, a decisão impugnada tratou especificamente de cada um dos 
pontos  versados  no apelo  extremo e  o  agravo interno  não  apresentou 
qualquer  argumento  apto  a  desconstituir  o  óbices  apontados.  Nesse 
contexto, não há reparo a fazer no entendimento aplicado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.  
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Extrato de Ata - 20/02/2018

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.005.564
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ANGELICA MACEDO DE JESUS
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 
interno, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão 
Virtual de 9.2.2018 a 19.2.2018.

 
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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