
Ementa e Acórdão

01/09/2015 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 896.207 
PERNAMBUCO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) :MARÍLIA FRAGOSO DE GATELL 
ADV.(A/S) :DANIEL LIMA ARAÚJO 
ADV.(A/S) :MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e 
Processual Penal. Desacato (artigo 331 do Código Penal). Condenação. 3. 
Suposta violação aos arts. 1º,  caput, 5º, incisos XXXIX, LIV e LV e 93, IX, 
da  CF.  Acórdão  recorrido  suficientemente  motivado.  Revolvimento  do 
acervo  fático-probatório.  Ausência  de  repercussão  geral  (Tema 660).  4. 
Ausência  de  argumentos  capazes  de  infirmar  a  decisão  agravada.  5. 
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,  sob  a  presidência  do 
ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, 
nos termos do voto do Relator. 

Brasília, 1º de setembro de 2015.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente
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Relatório

01/09/2015 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 896.207 
PERNAMBUCO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) :MARÍLIA FRAGOSO DE GATELL 
ADV.(A/S) :DANIEL LIMA ARAÚJO 
ADV.(A/S) :MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM E 

OUTRO(A/S)
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 GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se  de 
agravo  regimental  contra  decisão  proferida  no  Agravo  em  Recurso 
Extraordinário 896.207.

Consta dos autos que Marília Fragoso de Gatell foi condenada pela 
prática,  em  tese,  do  delito  previsto  no  artigo  331  do  Código  Penal 
(desacato), à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, a qual foi substituída 
por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade 
e prestação pecuniária).

A 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco reduziu a 
pena fixada para 1 ano de detenção.

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente 
providos, restando esclarecido que a pena privativa de liberdade de 1 ano 
de detenção deveria ser substituída por uma pena restritiva de direito, 
qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo 
das Execuções (p. 445-448). 

Irresignada,  a  defesa  interpôs  recurso  extraordinário,  com 
fundamento  na  alínea  a do  permissivo  constitucional,  alegando que  o 
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Relatório

ARE 896207 AGR / PE 

acórdão recorrido viola o art. 1º, caput; art. 5º, incisos XXXIX, LIV e LV; e 
art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988 (p. 529-576). 

Em  24.6.2015,  neguei  seguimento  ao  agravo  em  recurso 
extraordinário.

No  presente  agravo  regimental,  os  argumentos  do  recurso 
extraordinário são reproduzidos, enfatizando-se a existência de violação 
ao princípio da colegialidade.

Posteriormente, por intermédio da Petição n. 36.745/2015, a defesa 
noticia  o  trancamento  da  Ação  Penal  n.  0003989-13.2013.4.05.8300, 
originária  do presente agravo em recurso  extraordinário,  em razão  da 
concessão da ordem do HC 5855/PE pelo TRF da 5ª Região. 

Pede que tais informações sejam analisadas antes do julgamento do 
agravo regimental.

Em consulta ao sítio do TRF da 5ª Região, verifica-se que, em 24 de 
agosto  de  2015,  o  Ministério  Público  Federal  opôs  embargos  de 
declaração.

É o relatório.
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

01/09/2015 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 896.207 
PERNAMBUCO

V O T O

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): No  agravo 
regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. 

Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de 
mero inconformismo com a decisão proferida monocraticamente. 

A  agravante  não  trouxe  argumentos  suficientes  a  infirmar  o 
entendimento aplicado ao caso, visando apenas à rediscussão da matéria 
já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 

Conforme exposto na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal 
já assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que não há 
repercussão geral em relação à violação dos princípios do contraditório, 
da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal 
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada 
aplicação das normas infraconstitucionais, conforme o ARE-RG 748.371, 
de minha relatoria, DJe 1º.8.2013. 

No que tange à suposta violação ao art.  93, inciso IX, da CF, esta 
Corte  reconheceu a  repercussão  geral  da  questão  constitucional  acima 
discutida, ementada nos seguintes termos: 

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento.  Conversão 
em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação 
de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 
93  da Constituição Federal.  Inocorrência.  3.  O art.  93,  IX,  da 
Constituição  Federal  exige  que  o  acórdão  ou  decisão  sejam 
fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem  determinar, 
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

ARE 896207 AGR / PE 

contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
4.  Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão 
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento 
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados 
à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, 
Pleno, DJe 13.8.2010). 

Registro, inclusive, que esta Corte já proferiu entendimento, em sede 
de  repercussão  geral,  de  que  a  valoração  das  circunstâncias  judiciais 
auferidas na aplicação do art. 59 do CP não possui repercussão geral por 
se  tratar  de  interpretação  dispensada  à  norma  infraconstitucional. 
Confira-se: 

“Recurso.  Extraordinário.  Inadmissibilidade. 
Circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do  Código 
Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da 
ofensa aos princípios constitucionais da individualização 
da  pena  e  da  fundamentação  das  decisões  judiciais. 
Inocorrência.  Matéria  infraconstitucional.  Ausência  de 
repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. 
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário 
que  verse  sobre  a  questão  da  valoração  das 
circunstâncias judiciais previstas no art.  59,  do Código 
Penal,  na fundamentação da fixação da pena-base pelo 
juízo  sentenciante,  porque  se  trata  de  matéria 
infraconstitucional”. (AI  742.460/RJ  RG,  rel.  min.  Cezar 
Peluso, DJe 25.9.2009; grifei).

 

Ainda,  inviável  o  conhecimento  da  pretensão  concernente  à 
absolvição nos termos do inciso VI, do art. 386, do CPP, porquanto seria 
necessária  a  reanálise  da  instrução  probatória,  providência  vedada  no 
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

ARE 896207 AGR / PE 

âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o disposto na Súmula 
279. 

Ademais, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as 
questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar 
as razões objetivas do convencimento do julgador, com base nas provas 
colhidas  nos autos,  sob o crivo do contraditório e  da ampla defesa.  A 
prestação jurisdicional  foi  concedida nos termos  da  legislação vigente, 
apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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Extrato de Ata - 01/09/2015

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 896.207
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : MARÍLIA FRAGOSO DE GATELL
ADV.(A/S) : DANIEL LIMA ARAÚJO
ADV.(A/S) : MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A  Turma,  por  votação  unânime,  negou  provimento  ao 
agravo  regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Ausente, 
justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presidência do 
Senhor Ministro Dias Toffoli. 2ª Turma, 01.09.2015.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Teori 
Zavascki. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Cármen 
Lúcia.

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Paulo  Gustavo  Gonet 
Branco.

Ravena Siqueira
Secretária
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