
EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NA AÇÃO PENAL 644 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) :NILTON BALBINO 
ADV.(A/S) :TICIANO FIGUEIREDO 
EMBDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: Trata-se de segundos embargos de declaração interpostos 
por  NILTON  BALBINO  em  face  de  acórdão  anterior,  proferido  pela 
Segunda Turma,  por meio da qual  foram negados,  à  unanimidade,  os 
primeiros embargos interpostos pelo réu. 

Nestes  embargos,  o  embargante  alega:  a)  omissão  quanto  à 
desproporcionalidade da pena imposta ao defendente, que seria, segundo 
os  recorrentes,  pena  recorda  em  condenações  nos  crimes  contra  a 
Administração Pública; b) omissão quanto à fundamentação da valoração 
negativa  da  culpabilidade,  com  evidente  desproporcionalidade  ao 
embargante; c) omissão quanto à valoração negativa das consequências 
do crime, que seriam inerentes ao tipo penal.

Além dos  embargos,  o  réu  apresentou petição  na  qual  postula  a 
concessão  de  efeito  suspensivo  ao  recurso,  com base  no  art.  1.026  do 
Código de Processo Civil e art. 26-C da Lei Complementar n° 64/90, haja 
vista a utilização da condenação imposta nestes autos para a impugnação, 
por  parte  do  Ministério  Público,  da  candidatura  do  embargante  nas 
eleições deste ano, a plausibilidade da pretensão recursal e o periculum in  
mora,  uma  vez  que  o  prazo  para  substituição  de  candidatos  para  o 
próximo pleito eleitoral se escoa no dia 17.09.2018.

É o relatório. Decido.
Preliminarmente,  verifica-se  que  os  embargos  foram  interpostos 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 337, §1º, do Regimento 
Interno  do  STF  (RISTF),  tendo  o  embargante  observado  os  demais 
requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual conheço o recurso 
nesse juízo perfunctório de admissibilidade.

Além disso, vislumbro urgência na apreciação da petição que pugna 
pela  atribuição  de  efeito  suspensivo  (Pet.  58888),  tendo  em  vista  a 
impugnação  ao  registro  de  candidatura  promovida  pelo  Ministério 
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Público Eleitoral  com base na condenação proferida nestes  autos,  bem 
como em face da exiguidade do prazo para substituição de candidatos 
para as eleições de 2018, que se encerra no dia 17.09.2018, data anterior à 
próxima sessão da Segunda Turma.

Em casos como este, o art. 21, V, do RISTF, prevê ser atribuição do 
Relator  analisar  a  possibilidade  de  concessão  de  medida  cautelar 
necessária à proteção de direito suscetível de grave dano ou à garantia da 
eficácia da ulterior  decisão da causa,  com submissão dessa decisão ao 
referendo da Turma.

Passando  à  análise  do  objeto  do  requerimento  formulado  pela 
defesa, não há a previsão de efeito suspensivo dos efeitos da decisão no 
recurso  de  embargos  de  declaração,  mas  apenas  o  efeito  suspensivo 
(rectius,  interruptivo) do prazo para a interposição de outro recurso, nos 
termos do art. 339 do RISTF e art. 619 do Código de Processo Penal.  

 Analisando as normas em questão,  a  jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal  também já se posicionou pela  inexistência de efeitos 
suspensivos  nos  embargos,  conforme  se  observa  dos  julgamentos 
proferidos  na questão  de  ordem na AP 470,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Min. 
Joaquim Barbosa, julgado em 08.04.2010, e Embargos de Declaração no 
Agravo Regimental  na Petição 5.946,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Edson 
Fachin, julgado em 20.10.2017.

Na AP 470 QO-Quinta,  destacou-se  inclusive  “não  ser  necessário  o  
julgamento dos embargos de declaração para dar início à instrução do processo ou  
à  oitiva  das  testemunhas  arroladas  pelas  partes,  dada  a  ausência  de  efeito  
suspensivo do recurso em questão”.

Apesar  disso,  é  possível,  em  casos  excepcionais,  a  concessão  de 
efeitos suspensivos em sede de embargos, a partir da aplicação analógica 
e subsidiária do §1º do art. 1.026 do CPC , c/c art. 3° do CPP.

A aplicação  do  artigo 1.026 do CPC foi  registrada pelo  Ministro 
Edson Fachin no julgamento dos Embargos de Declaração  no Agravo 
Regimental na Petição 5.946, embora naquele caso, é importante registrar, 
a utilização da norma tenha sido feita para reforçar a ausência de efeito 
suspensivo automático ao recurso.
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De qualquer modo, uma vez vislumbrada a aplicação do art. 1.026 
do  CPC  para  negar  efeito  suspensivo  automático  aos  embargos 
declaratórios,  vislumbra-se  a  possibilidade  de  se  atribuir  tal  efeito 
mediante a excepcional incidência das regras do §1º do art. 1.026 do CPC 
c/c art. 3º do CPP.

Para tanto, exige-se o preenchimento de dois requisitos processuais 
específicos:  a)  a  demonstração  da  probabilidade  de  provimento  do 
recurso,  ou a relevância da fundamentação apresentada (fummus bonni  
juris); b) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Idêntica conclusão se chega ao se analisar o teor do disposto no art. 
26-C  da  Lei  Complementar  nº  64/90,  que  prevê  a  possibilidade  de 
suspensão cautelar da inelegibilidade decorrente da condenação criminal 
por órgão colegiado, “sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal”.

Quanto à situação de risco de dano grave ou de difícil reparação que 
poderia,  em tese,  ensejar a atribuição do pretendido efeito suspensivo, 
entendo que ela foi devidamente demonstrada, conforme exposto acima.

Resta,  portanto,  a  análise  da  probabilidade  ou  plausibilidade  de 
provimento da pretensão recursal,  a qual entendo inexistir no caso em 
análise.

Isso porque,  em primeiro lugar,  os embargos em questão buscam 
rediscutir o julgamento de mérito, o que não é admissível. 

A jurisprudência  desta  Corte  já  estabeleceu  que  “os  embargos  de  
declaração não se prestam a promover uma rediscussão ampla acerca dos fatos e  
das opções teóricas assumidas pela Corte no julgamento de mérito da ação penal,  
de modo que não é mais cabível questionar, de forma abrangente, o sistema de  
votação  adotado  pela  Corte  na  fase  de  dosimetria  das  penas”  (AP 470-EDj-
Vigésimos Sextos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 04.09.2013).

No  caso,  toda  a  questão  atinente  à  dosimetria  da  pena  foi 
exaustivamente  discutida  durante  o  julgamento  da  ação  penal  e  dos 
primeiros embargos de declaração.

Nesses acórdãos, destaquei a valoração extremamente negativa das 
circunstâncias,  consequências do crime e culpabilidade do embargante, 
tendo  sido  registrado  que  os  atos  de  ofício  indevidamente  praticados 
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referiam-se a atos legislativos federais relativos ao orçamento da saúde, 
com o  envolvimento  de  três  parlamentares  e  pessoas  com as  quais  o 
embargante mantinha relacionamento próximo, mediante a utilização do 
sistema  financeiro  e  sistema  de  pagamentos  consideravelmente 
sofisticado e a movimentação de propina em valor superior a um milhão 
de reais. 

Além  disso,  registrei  que  o  embargante  é  Deputado  Federal  e 
Presidente  Estadual  da  agremiação  partidária,  pessoa  de  destaque  na 
comunidade, com projeção nacional, na qual a sociedade deposita grande 
confiança e que tinha plenas condições e o dever de agir de modo diverso.

No mais, foram praticados 21 crimes de corrupção passiva contra o 
orçamento da saúde, razão pela qual promoveu-se o aumento relativo à 
continuidade delitiva no patamar máximo de dois terços.

Os  demais  Ministros  que  participaram do julgamento  também se 
manifestaram, expressamente, sobre as alegadas omissões suscitadas no 
recurso, tendo o Min. Ricardo Lewandowski registrado a perplexidade 
com as desfavoráveis circunstâncias do crime, sobretudo por se tratar de 
orçamento da saúde, enquanto o Min. Edson Fachin sugeriu inclusive a 
fixação  do  regime  inicial  fechado,  em  razão  da  quantidade  de 
circunstâncias desfavoráveis (fls. 5766 e 5771).

Além  disso,  a  tese  da  suposta  desproporcionalidade  da  pena  se 
encontra baseada em premissas inadequadas. Em primeiro lugar, porque 
inexiste a suposta proporção estrita ou matemática entre o número de 
circunstâncias desfavoráveis e a elevação da pena-base, tal como registrei 
no julgamento dos primeiros embargos de declaração, citando, ainda, os 
precedentes desta Corte (RHC 128.355, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira 
Turma, julgado em 12.9.2017; HC-AgR 130.760, Rel. Min. Edson Fachin, 
Primeira Turma, julgado em 15.3.2016).

Em segundo lugar,  ainda que considerando a dosimetria da pena 
segundo  o  rígido  critério  matemático  proposto,  observa-se  que  a 
avaliação extremamente negativa de três circunstâncias judiciais levou ao 
aumento da pena-base em patamar inferior ao ponto médio.

De fato,  após a avaliação das circunstâncias judiciais,  a pena-base 
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restou definida em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, enquanto que 
o ponto médio de uma pena de 01 a 08 anos é de 04 (quatro) anos e 06 
(seis) meses. 

Acreça-se  que  o  cálculo  da  fração  de  aumento  da  pena  é 
normalmente realizado, para quem aplica o critério do ponto médio, pela 
divisão  do  intervalo  entre  a  pena  mínima  e  o  ponto  médio  por  oito 
circunstâncias  judicias  e,  dessa  forma,  no caso  em questão  tem-se  um 
aumento  de  1/4  por cada circunstâncias  judicial  desfavorável,  situação 
que é um pouco acima da média mas compatível com a gravidade dos 
crimes praticados.

Há também quem adote o critério da divisão do intervalo total da 
pena  em  abstrato  pelas  circunstâncias  judiciais  (STJ,  HC  325306,  J. 
06/12/2006), o que levaria, ao caso em análise, a um aumento entre 1/7 e 
1/6 por cada uma das três circunstâncias avaliadas negativamente.

Outrossim,  a  simples  leitura  da  peça  recursal  já  evidencia  que 
diversas outras penas aplicadas pelo STF superam, em termos absolutos, 
a penalidade aplicada nestes autos, razão pela qual não há de se falar em 
pena recorde.

Por último, o fato de o embargante ocupar posição de destaque na 
Câmara  dos  Deputados  e  no  partido  que  ocupa,  e  de  terem  sido 
subtraídos  recursos  da  saúde,  exorbita  a  simples  condição  de  agente 
público  ou  a  obtenção  de  vantagem  indevida  típicas  do  crime  de 
corrupção passiva, autorizando, portanto, a valoração negativa realizada 
na primeira fase da dosimetria. 

O  acolhimento  do  raciocínio  do  embargante  implicaria  na 
impossibilidade de se valorar e cominar penas distintas para pequenas 
vantagens em relação ao recebimento de valores extraordinários, o que 
não pode ser aceito.

Dessa  forma,  inexiste  qualquer  desproporcionalidade  nas  penas 
aplicadas ou bis in idem.

Portanto,  ante  a  a  ausência  de  plausibilidade ou possibilidade de 
sucesso da pretensão recursal,  indefiro o pedido de atribuição de efeito 
suspensivo ao recurso.
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Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 14 de setembro de 2018.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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