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REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
RELATOR
REVISOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
REQDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: MIN. ROBERTO BARROSO
: NATAN DONADON
: ANTÔNIO NABOR AREIAS BULHÕES
: BRUNO RODRIGUES
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI
PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O
DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO
DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE
DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE.
1. A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de
teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples
revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses
indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à
matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei
penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”.
2. A individualização da pena afasta violação ao princípio da
isonomia na hipótese de divergência entre a pena aplicada na instância
atraída por prerrogativa do foro e a pena aplicada a corréu em instância
diversa.
3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do
Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente
em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de
contraditório a respeito.
4. Revisão criminal parcialmente procedente.
AC ÓRD ÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
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Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, por maioria, em julgar
parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos dos votos do
Relator e do Revisor. Vencidos, em menor extensão, os Ministros Cármen
Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O Ministro Marco Aurélio, que
acompanhou o Relator, assentou a incompetência do Supremo Tribunal
Federal para julgar o réu, em face da renúncia, e anulou a dosimetria da
pena, também afastando o ressarcimento dos danos com fundamento no
art. 387 do Código de Processo Penal. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, e, neste julgamento, o Ministro Dias Toffoli. Falou,
pelo requerente, o Dr. Antônio Nabor Areias Bulhões, OAB/DF 1465-A.
Brasília, 17 de dezembro de 2014.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
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REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
RELATOR
REVISOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
REQDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: MIN. ROBERTO BARROSO
: NATAN DONADON
: ANTÔNIO NABOR AREIAS BULHÕES
: BRUNO RODRIGUES
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR): 1. Trata-se de
revisão criminal ajuizada por Natan Donadon, ex-Deputado Federal, com
vistas à desconstituição da condenação decretada por esta Corte nos
autos da Ação Penal originária 396. Invocou os arts. 102, I, j, da
Constituição da República, 621 do Código de Processo Penal e 263 e
seguintes do RISTF. Alegou, em suma: a) nulidade do processo pelo fato
de que os elementos instrutórios da denúncia teriam sido produzidos a
partir de inquérito civil (com isso configurando, também, burla à
competência dos tribunais); b) violação do juiz natural, pelo fato de ter
sido julgada a ação nesta Corte mesmo depois de operada a renúncia do
acusado ao cargo de Deputado Federal; c) nulidade decorrente de
prejuízo com o desmembramento, já que a condenação teria sido
proferida também com base em declarações de corréu que nos autos
desmembrados as teria retratado, além do que as penas lá aplicadas (nos
autos desmembrados) terem sido mais brandas que na ação penal cuja
decisão ora ataca.
Impugnou pormenorizadamente os fundamentos da condenação e
seus consectários e, como pedido liminar (a ser submetido ao Plenário ou
deferido monocraticamente, ad referendum – art. 21, IV e V, do RISTF),
pediu “a concessão de tutela parcial antecipada ou de medida cautelar
para suspenderem-se os efeitos da condenação, ou, quando não, para
assegurar-se ao requerente, pelo menos, o cumprimento do restante da
pena em regime semiaberto, até o julgamento final da revisão criminal”
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(fl. 124).
2. Foi indeferido o pedido de liminar e determinada a remessa dos
autos ao Ministério Público para o fim dos arts. 268, caput, do RISTF e 625,
§ 5º, do Código de Processo Penal (fls. 396-402).
3. Em resposta, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do
processo, sem julgamento do mérito, porquanto não atendidos os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo
Penal e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido de revisão.
É o relatório. À revisão (art. 268 do RISTF).
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PLENÁRIO

REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
VOTO

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR): 1. O art. 621, I, do
Código de Processo Penal, reproduzido no art. 263, I, do RISTF, dispõe
que a ação revisional será admitida “quando a decisão condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”. Diante da
excepcionalidade desta espécie de ação, que afasta “a intangibilidade da
coisa julgada, em favor da justiça material das decisões judiciais” (HC 92435,
Relator(a):
Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em
25/03/2008, DJe de 17/10/2008), não se admite a mera reiteração de teses já
vencidas pelo acórdão revisando, seja quanto à matéria de direito, seja
quanto à prova dos autos. A procedência da ação, nas hipóteses
indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à
matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei
penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”.
2. Nesse quadro, relativamente à suposta nulidade decorrente do
oferecimento de denúncia alicerçada em elementos informativos obtidos
em investigação de caráter eminentemente civil (fls. 29-39), o
conhecimento da aventada arguição não encontra amparo. Essa causa de
pedir da ação revisional encontra-se rechaçada nos fundamentos da
decisão condenatória, conforme disposto na própria ementa:
“EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL.
DEPUTADO FEDERAL. RENÚNCIA AO MANDATO. ABUSO
DE DIREITO: RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONTINUIDADE
DO JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO E DE QUADRILHA.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, DE
INVESTIGAÇÃO
PROMOVIDA
POR
ÓRGÃO
DO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU, DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, DE CRIME
POLÍTICO, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE CONEXÃO E
DE CONTINÊNCIA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
PRECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO E DE
QUADRILHA. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE.
[...]
3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal de que o
Ministério Público pode oferecer denúncia com base em
elementos de informação obtidos em inquéritos civis,
instaurados para a apuração de ilícitos civis e administrativos,
no curso dos quais se vislumbre suposta prática de ilícitos
penais. Precedentes. 4. O processo e o julgamento de causas de
natureza civil não estão inscritas no texto constitucional, mesmo
quando instauradas contra Deputado Estadual ou contra
qualquer autoridade, que, em matéria penal, dispõem de
prerrogativa de foro. [...] 10. Preliminares rejeitadas. 11. Ação
penal julgada procedente.” (AP 396, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2010, DJe-078
DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-01
PP-00001)

Vê-se, portanto, que a condenação deve ser mantida no ponto, pois o
veredicto não contrariou texto expresso de lei ou a evidência dos autos.
3. A questão de incompetência do Supremo Tribunal Federal para
julgar congressista que renuncia ao mandato antes da sessão de
julgamento (fls. 11-28) foi exaustivamente debatida na assentada que
culminou na condenação do requerente e também nas impugnações que
se seguiram a este ato, como novamente ementado:
“Renúncia de mandato: ato legítimo. Não se presta, porém, a ser
utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências
constitucionalmente definidas, que não podem ser objeto de escolha
pessoal. Impossibilidade de ser aproveitada como expediente para
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impedir o julgamento em tempo à absolvição ou à condenação e, neste
caso, à definição de penas.”

Tampouco aqui a pretensão merece acolhimento, diante da evidente
intenção do requerente de conferir outra solução à questão debatida pelo
Plenário desta Corte não só no julgamento que ora pretende rescindir,
como também por ocasião dos julgamentos da Ação Penal 333/PB
(05.12.2007) e da questão de ordem na Ação Penal 536/MG (27.03.2014), o
que, como já visto, não tem espaço na via revisional.
4. Alega-se ilegitimidade e insuficiência da prova que serviu de
alicerce ao decreto condenatório, valorizando-se outras provas, com
destaque para o fato de que o igualmente denunciado Omar Miguel da
Cunha se teria retratado em juízo quanto às declarações prestadas
durante a fase investigatória, o que por sua vez desafiaria a hipótese
prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal (fls. 40-58). Porém, é
manifesto que o acórdão não se pautou exclusivamente nesse elemento,
mas em abundante acervo probatório produzido sob o crivo do
contraditório. A propósito, o Ministério Público pronunciou-se (fl. 449):
“A só leitura do acórdão deixa explícito o farto conjunto
probatório em que se baseou a condenação, de sorte que, ainda
que o citado depoente viesse a negar o que outrora por ele
mesmo dito, tal circunstância não teria a força necessária para
alterar a direção apontada pelas demais provas.
Tanto assim que o acórdão faz menção ao depoimento de
Omar Miguel da Cunha, como que ‘a corroborar a prova
produzida sob o crivo do contraditório’ (fl. 187). E, no tocante à
autoria, salientou ‘que o acervo probatório, produzido sob o crivo do
contraditório, apresenta elementos de convicção suficientes para a
formação de um juízo de certeza sobre o envolvimento do acusado
Natan Donadon na empreitada criminosa’ (fl. 185).”

A condenação baseou-se em vasta prova documental, notadamente
os cheques destinados ao pagamento da empresa MPJ – Marketing
3
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Propaganda e Jornalismo Ltda. (fl. 4.204) pelos supostos serviços
prestados ao Poder Legislativo do Estado de Rondônia, além das
testemunhas, as quais confirmaram com firmeza o pagamento de R$
8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) à aludida empresa,
sem a comprovação de prestação do serviço para o qual fora contratada,
com evidente desvio de verbas públicas. As referidas provas foram
produzidas, repita-se, sob o crivo do contraditório, não existindo motivo
para desqualificá-las como elementos aptos à formação do juízo
condenatório.
5. A irresignação cardeal da demanda revisional (fls. 58-84) - trazida
também sob nova roupagem em petição denominada aditamento (fls.
455-499) - se funda, a toda evidência, no descompasso entre o veredicto
desta Corte em relação ao autor e aquele proferido por instância inferior
em relação aos corréus, a exemplo da dosimetria. Malgrado viável o
conhecimento de revisão criminal para impugnar dosimetria da pena
quando a condenação “for contrária ao texto expresso da lei penal”, a
individualização da pena imposta ao acusado não afrontou o princípio da
isonomia, porquanto decorreu de análise concreta das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código de Processo Penal. O acórdão ponderou
devidamente as circunstâncias judiciais e considerou cinco delas como
desfavoráveis ao réu (fls. 194-196):
“A culpabilidade emerge da própria conduta perpetrada
contra legem, voluntária e conscientemente assumida pelo réu,
ciente da ilicitude da conduta e assumindo, por conseguinte, as
consequências do seu comportamento, que se mostra
penalmente reprovável e danoso à coletividade, pois em
detrimento do erário. Tem-se que o réu agiu com dolo, com
consciência plena da ilicitude de seus atos, sendo-lhe
perfeitamente exigível conduta compatível com o que preconiza
o direito. Assim, considero-lhe desfavorável essa circunstância.
O réu é primário e não apresenta anotação anterior, o que
deve ser valorado como indicativo de bons antecedentes.
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Não existem nos autos informações sobre a conduta social
do réu, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância
em prejuízo do acusado, tendo-a como favorável.
A personalidade, apreciada sob o prisma das
oportunidades sociais, indica que foram proporcionadas ao réu
chances de uma vida digna e honesta, constando dos autos ter
ele exercido o cargo de diretor financeiro da Assembleia
Legislativa de Rondônia e é deputado federal. Esses fatos
possibilitam apreciar a compatibilidade da imputação com as
condições pessoais do réu e considerar como desfavorável a
presente circunstância judicial.
Os motivos do crime são egoísticos e visam à perpetuação
do réu e de sua família no poder. A prova dos autos demonstra
que a finalidade do desvio de dinheiro era o pagamento de
veículos de comunicação para que fizessem propaganda a favor
dos interesses do acusado. Considero essa circunstância como
desfavorável ao réu.
As circunstâncias do caso demonstram que foi criada uma
empresa de fachada, que não emitia notas fiscais nem prestava
serviços, para possibilitar o desvio do dinheiro. Além disso,
houve premeditação e a simulação de um contrato lícito com a
finalidade de dificultar a descoberta do crime e a apuração dos
culpados, o que leva a considerar o presente item como
desfavorável ao acusado.
As consequências mostram-se graves, porque, segundo
consta dos autos, a ilegalidade do comportamento adotado pelo
réu lastreou-se por quase um ano e vultuosa quantia de
dinheiro desviada, o que importou em sérios gravames para o
erário.
[…]
Assim, tendo por parâmetro apenatório as circunstâncias
judiciais acima balizadas e considerando que cinco delas são
desfavoráveis ao réu, justifica-se o estabelecimento da
reprimenda acima do mínimo legal.”

Já em relação à continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte,
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secundada pela doutrina especializada (cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e
PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte
Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito
Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros),
estipula como requisitos necessários para caracterização do instituto
previsto no art. 71 do Código Penal: (a) a pluralidade de condutas; (b) a
pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e
outras semelhantes; e, por fim, (d) terem sido os crimes subsequentes
continuação do primeiro (HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 115308, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 109971,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 0602-2012; RHC93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira
Turma, DJe de 09-05-2008). No caso, o acórdão revisando enunciou
satisfatoriamente os requisitos objetivos e subjetivos para o
reconhecimento da continuidade delitiva (fls. 190-191):
“68. Por derradeiro, constata-se que a conduta delituosa
ocorreu por vinte e duas vezes. Os cheques para pagamento de
serviços não prestados foram emitidos nas seguintes datas:
31.7.95 R$86.000,00 (fl. 419), 29.9.95 R$31.700,00 (fl. 423),
16.10.95 R$54.000,00 (fl. 425), 20.11.95 R$294.000,00 (fl. 427),
21.11.95 R$7.000,00 (fl. 428), 15.12.95 R$25.000,00 (fl. 430),
26.12.95 R$254.000,00 (fl. 432), 3.1.96 R$33.000,00 (fl. 434), 9.2.96
R$40.000,00 (fl. 437), 22.2.96 R$28.000,00 (fl. 438), 26.2.96
R$16.000,00 (fl. 439), 4.3.96 R$16.800,00 (fl. 441), 4.3.96
R$20.200,00 (fl. 442), 6.3.96 R$80.000,00 (fl. 443), 6.3.96
R$120.000,00 (fl. 444), 7.3.96 R$70.000,00 (fl. 446), 19.3.96
R$94.000,00 (fl. 448), 21.3.96 R$15.000,00 (fl. 449), 29.3.96
R$219.000,00 (fl. 451), 2.4.96 R$67.000,00 (fl. 453), 2.4.96
R$11.800,00 (fl. 454) e 18.4.96 R$65.000,00 (fl. 3905).
69. Dessa forma, a prova dos autos é clara para se afirmar
que foram reunidos elementos de convicção suficientes para a
formação de um juízo de certeza de ter o réu praticado os
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crimes de peculato a ele imputados, que totalizam o desvio de,
pelo menos, R$1.647.500,00 (um milhão seiscentos e quarenta e
sete mil e quinhentos reais), em valor não atualizado, sendo a
condenação medida que se impõe.
70. Reconhecida a procedência da imputação, atendendo
às etapas de aplicação da pena previstas no art. 68 do Código
Penal, tem-se que os delitos de peculato praticados pelo réu se
deram pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, devendo os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro.
Todos os crimes foram praticados no exercício do cargo de
diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, por meio da assinatura de cheques desse órgão e a
emissão de cada um deles ocorreu com regularidade de tempo,
num período total inferior a um ano.
Assim, forçoso se faz o reconhecimento da ocorrência de
crime continuado, nos exatos termos do art. 71 do Código
Penal.”

Vê-se, portanto, que a similitude fática não implica necessariamente
identidade das reprimendas, em autos desmembrados, em especial
quando devidamente sopesadas circunstâncias judiciais próprias, como
ocorreu no caso. Ao contrário, a aplicação de pena idêntica diante de
circunstância não idêntica é que constituiria verdadeira violação ao
princípio da isonomia, ao igualar condenados em situações desiguais.
Aliás, mesmo se dessa hipótese se tratasse, isso não significaria que o
equívoco foi do acórdão revisando. O erro de julgamento poderia ter sido
cometido pela decisão condenatória proferida contra os corréus.
Aliás, o fato de ter sido concedido ao correu habeas corpus para
diminuir reprimenda aplicada pelo crime de peculato não implica prova
inédita que autorize a diminuição da pena do requerente, pois, como já
assinalado, as situações se revelam distintas porque dizem respeito a
individualizações diferentes.
Nesse quadro, não se presta a revisão criminal para simples
reavaliação dos critérios utilizados pelo magistrado na análise das
7
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circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
6. Ademais, na mencionada petição de aditamento, a parte autora
inaugura tese relacionada à configuração do crime de quadrilha (fls. 462486). Conquanto a parte insista no reconhecimento da figura do peculato
continuado, praticado em concurso de pessoas, a decisão revisanda
enfrentou a questão ao demonstrar o caráter de durabilidade e
permanência da associação, elementos ditos indispensáveis à
caracterização do delito de quadrilha (fl. 192):
“O caráter estável e permanente da associação criminosa
ficou demonstrado. Foram efetuados, pelo menos, vinte e dois
pagamentos indevidos em um período de quase um ano. Tratase, portanto, de atuação duradoura e organizada.”

É evidente, portanto, a intenção do requerente de revisitar tema já
vencido no decreto condenatório, sem qualquer comprovação de ofensa
ao texto legal ou à evidência dos autos, o que impede o conhecimento da
pretensão no ponto.
Nessa linha, a alegação de mudança de entendimento
jurisprudencial (fls. 473-486) esbarra em antiga e consolidada exegese,
segundo a qual a modificação de orientação jurisprudencial não autoriza,
por si só, a revisão criminal (RE 99584, Relator(a): Min. DÉCIO
MIRANDA, Segunda Turma, julgado em 05/04/1983, DJ 13-05-1983). Essa
vedação permanece atual, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça
(HC 283620/RS,Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 20/2/2014, DJe 26/2/2014).
7. Num ponto, todavia, a ação revisional merece acolhida: o que diz
respeito à fixação do valor mínimo destinado à reparação de danos (fls.
119-122), tal como articulado no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
É que essa previsão normativa foi inserida no ordenamento jurídico pela
Lei 11.719/2008, que não somente é posterior aos fatos da causa
(desenrolados entre 1995 e 1998, fl. 130), como especialmente à própria
8
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deflagração da ação penal (cuja denúncia foi oferecida em 1999, fl. 129).
Assim, sobretudo porque não se verificou contraditório a respeito, incide
reserva intransponível à incidência da norma tanto do ponto de vista
material, como do ponto de vista processual, evocando ressalvas que não
são inéditas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
REsp 1383261/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 17/10/2013, DJe 14/11/2013), aliás análoga ao que já foi
também nesta Suprema Corte decidido (AP 470, Relator(a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, DJe de
19/04/2013).
Em resumo, independentemente de ter o novo dispositivo natureza
material ou não, é certo que sua acolhida no decreto condenatório violou
garantias constitucionais, a começar pelo devido processo legal, pois
impôs ao réu uma sanção baseada em preceito normativo superveniente
aos fatos da causa e ao próprio ajuizamento da ação penal.
Houve, no ponto, portanto, ofensa ao texto expresso da lei penal,
fenômeno que ocorre não apenas quando se deixa de aplicar a norma em
caso em que deveria incidir, como também quando, como no caso, se
aplica a norma em caso em que, manifestamente, não deveria incidir.
8. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido
revisional, tão somente para afastar da condenação a fixação do valor
mínimo de reparação dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo
Penal), sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento
autônomo, mantidas íntegras as demais cominações condenatórias. É o
voto.
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PLENÁRIO

REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR)
- Presidente, eu tenho um longo voto de revisão, em atenção ao eminente
advogado e à proficiência com que deduziu as suas razões, mas o meu
voto é inteiramente coincidente com a manifestação do eminente Relator,
Ministro Teori Zavascki, inclusive nesse ponto específico e menor em que
nós estamos julgando parcialmente procedente a demanda, por entender
que a incidência do artigo 387, IV, no tocante à reparação dos danos, que
esse dispositivo foi incluído no Código de Processo Penal posteriormente
aos fatos, portanto não deve incidir sobre fatos anteriores, e ademais não
houve contraditório específico sobre a quantificação desse valor de
reparação.
De modo que acompanho integralmente o voto do eminente
Ministro Teori Zavascki, uma vez mais congratulando-me com a defesa
pelo meritório esforço.
****************
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PLENÁRIO

REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR):
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
PROFERIDO PELO PLENÁRIO NA AP 396. 1. A renúncia de
parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda da
competência do Supremo Tribunal Federal. Superação da
jurisprudência. Precedente da Primeira Turma desta Corte.
Assim, a questão da subsistência da competência do STF não
tem a ver com a fraude processual. Ou seja, a renúncia,
independentemente da sua motivação e do risco de prescrição,
não implica automaticamente o deslocamento da competência
do STF. 2. A circunstância de o fato investigado no âmbito civil
ter repercussões penais não gera nulidade do inquérito civil que
apura ato de parlamentar estadual. Do mesmo modo, o fato de
a investigação civil do Ministério Público ter o seu
desenvolvimento acompanhado por Delegado de Polícia Civil,
além de ter contado com a colaboração de agentes e peritos da
polícia civil não altera a sua natureza. 3. Quanto à prova da
autoria, o acórdão condenatório baseia-se em elementos
produzidos sob o crivo do contraditório, e não apenas no
depoimento do corréu prestado perante o Ministério Público
estadual. Isto é, não se trata de responsabilização do acusado
com base em prova meramente indiciária, porque os indícios
obtidos na fase de investigação foram confirmados pela
instrução processual. 4. É cabível a correção de contradição, por
meio dos embargos declaratórios, desde que ocorra entre penas
fixadas pelo mesmo órgão, no mesmo processo e considerando
as mesmas circunstâncias. Neste caso, as penas distintas foram
fixadas por órgãos diferentes e, portanto, em processos
diversos, não havendo que se falar propriamente em
contradição nem em violação do princípio da isonomia. 5. A
decisão do Plenário da Corte não utilizou indevidamente
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elementos que compõem a descrição fática da denúncia e o
próprio tipo penal imputado. Havendo diversas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao condenado e à luz da variação entre
as penas mínima e máxima, tem-se que a fixação da pena-base
foi realizada pelo Revisor em termos módicos (cinco anos de
reclusão). 6. Não é possível aplicar retroativamente a norma
prevista no art. 386, IV, do Código de Processo Penal. Do
mesmo modo, deve haver a formulação de pedido de reparação
mínima dos danos, com apresentação de valores e provas, no
curso da instrução. No caso, não tendo sido observados esses
requisitos, deve-se rescindir o acórdão revisando nessa parte. 7.
Procedência parcial do pedido revisional, tão somente para
afastar da condenação a fixação do valor mínimo de reparação
dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), sem
prejuízo da persecução correspondente em procedimento
autônomo, mantidas íntegras as demais cominações
condenatórias.

1.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por Natan Donadon
impugnando o acórdão condenatório proferido pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal nos autos da Ação Penal 396. Na referida ação penal, o
requerente foi condenado às penas de onze anos, um mês e dez dias de
reclusão e sessenta e seis dias-multa pelo crime de peculato (art. 312 do
Código Penal) e de dois anos e três meses de reclusão e sessenta e seis
dias-multa pelo crime de quadrilha (art. 288 do Código Penal). A pena
final ficou estabelecida em treze anos, quatro meses e dez dias de
reclusão e sessenta e seis dias-multa, em regime inicial fechado.
2.

O pedido revisional é para que, alternativamente:

(i) seja julgada procedente a revisão criminal para declarar-se a
incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para a
continuidade do julgamento do requerente na AP 396/RO, a partir de sua
renúncia, com o consequente reconhecimento de nulidade do acórdão
condenatório;
2
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(ii) seja declarada a nulidade ab initio do processo consubstanciado
na AP 396, por haver-se fundado em investigação em que violada a
prerrogativa de foro de um dos investigados;
(iii) seja absolvido, uma vez que a condenação se fundou em
declarações de corréu prestadas na fase inquisitorial e posteriormente
retratadas em juízo;
(iv) sejam reduzidas as penas impostas ao requerente, com relação
ao crime de quadrilha, para um ano e seis meses de reclusão, ou seja, a
mesma que foi aplicada a todos os corréus no processo desmembrado, e,
no que se refere ao crime de peculato, para cinco anos e quatro meses de
reclusão, que é a mesmo fixada para o corréu Genir José Werlang no
processo desmembrado;
(v) sejam reduzidas as penas-base dos crimes de formação de
quadrilha e peculato;
(vi) seja excluída do acórdão a obrigação de reparação dos danos.
3.
(I)

Passo a analisar cada um dos itens trazidos pela defesa.
INEXISTÊNCIA

DE

FRAUDE

SUBSISTÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA

PROCESSUAL

NA

RENÚNCIA

E

CORTE

4.
Em relação ao primeiro pedido, alega o requerente que,
mesmo não sendo mais parlamentar federal, foi julgado pelo Supremo
Tribunal Federal. Com efeito, o acórdão revisando teria desrespeitado o
precedente da AP 333/PB, bem como maculado os princípios da isonomia
e da segurança jurídica. Ademais, terminou por violar frontalmente o art.
102, I, b, da Constituição Federal. Como se sabe, o referido dispositivo
prevê a competência penal originária desta Corte apenas para aquele que
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detém a prerrogativa de foro.
5.
Desse modo, segundo o autor, ao lhe ser imputada a
responsabilidade por fraude processual, houve contrariedade à evidência
dos autos, já que o risco à prescrição decorreu de o processo haver
permanecido concluso com a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, por mais
de dois anos, aguardando julgamento. Ou seja, não lhe pode ser atribuída
a fraude processual, porque não deu causa a qualquer atraso na marcha
do processo. Ademais, todos os corréus haviam sido condenados à pena
de um ano e seis meses de reclusão pelo crime de quadrilha, inclusive os
seus alegados chefes, não sendo de se supor que o requerente, apontado
como simples “cooptado”, viesse a receber pena diversa e mais elevada.
6.
Entretanto, não há ilegalidade na decisão que determinou
o prosseguimento do processo no Supremo Tribunal Federal.
Recentemente, a Primeira Turma desta Corte assentou que a renúncia,
independentemente da sua motivação e do risco de prescrição, não
implica automaticamente o deslocamento da competência do STF. Vale
dizer, não dependendo unicamente da vontade do réu a escolha do órgão
com competência para julgá-lo, o critério temporal estabelecido é o do fim
da instrução. A partir desse momento, conforme decidido na AP 606, a
renúncia, apesar de ser válida, não possui o efeito de deslocamento da
competência do órgão jurisdicional. A referida questão de ordem,
relatada por mim, está assim ementada:
“AÇÃO PENAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL.
QUESTÃO DE ORDEM. RENÚNCIA AO MANDATO.
PRERROGATIVA DE FORO. 1. A renúncia de parlamentar, após
o final da instrução, não acarreta a perda da competência do
Supremo Tribunal Federal. Superação da jurisprudência
anterior. 2. Havendo a renúncia ocorrido anteriormente ao final
da instrução, declina-se da competência para o juízo de
primeiro grau competente.”

4
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 7697495.

Supremo Tribunal Federal
Voto do(a) Revisor(a)

Inteiro Teor do Acórdão - Página 19 de 60

RVC 5437 / RO
7.
Portanto, a questão da subsistência da competência do STF
não tem a ver, de acordo com a jurisprudência atual de uma de suas
Turmas, com a fraude processual.
(II) SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
8.
No que se refere ao segundo pedido, a alegação é de que a
prova que baseou a denúncia foi obtida de forma ilícita, mediante
apuração realizada diretamente pelo Ministério Público com atuação em
primeiro grau, com a nítida finalidade de investigar crimes atribuídos ao
deputado estadual Marcos Antônio Donadon. Como
se sabe, o
parlamentar estadual possui prerrogativa de foro, via de regra, no
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
9.
Dessa forma, o acórdão condenatório teria desprezado
evidências contidas nos autos, segundo as quais o suposto inquérito civil
teve seu desenvolvimento acompanhado por Delegado de Polícia Civil
(fls. 116/117 dos autos da ação penal), além de ter contado com a
colaboração de agentes e peritos da polícia civil. Além disso, a ação civil
pública foi proposta quase dois anos após o ajuizamento da ação penal
que deu origem à presente revisão criminal.
10.
Argumenta o requerente que não é o nome rotulado
formalmente que define a natureza da investigação, e sim o que ocorre no
campo empírico. Assim, a pretexto de realizar-se inquérito civil,
investigou-se por via oblíqua na esfera criminal autoridade detentora de
foro por prerrogativa de função, com usurpação da competência do
TJRO.
11.
A Relatora da AP 396, Ministra Cármen Lúcia, ressaltou
que o inquérito civil não foi instaurado com o fim específico de apuração
dos crimes, mas "para a completa apuração dos fatos, que, em tese, também
configurariam ilícitos administrativos e civis." Ou seja, o inquérito civil foi
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instaurado pelo Ministério Público de Rondônia "com o claro objetivo de
possibilitar, para efeitos extrapenais, a apuração de dados informativos
necessários à constatação, ou não, de ato reputado lesivo ao patrimônio público
estadual". Assim, a circunstância de o fato ter repercussões penais não
elide a possibilidade do inquérito civil e só por si não desloca a
competência para apreciá-lo.
12.
Ainda que vício houvesse, continuou a Ministra, "dele não
se poderia extrair os efeitos pretendidos pela defesa, qual seja, na anulação dos
atos processuais." Isso porque "as únicas previsões legais de nulidade são as que
ocorrem no próprio processo, como a evidenciar que, proposta a ação penal,
eventuais vícios formais durante a investigação não a contaminariam". Vale
dizer, mesmo que a ação penal fosse baseada em investigação penal
conduzida por autoridade sem atribuição, o vício não teria o condão de
contaminar a ação penal já instaurada.
13.
Com efeito, o fato de a investigação civil do Ministério
Público ter o seu desenvolvimento acompanhado por Delegado de Polícia
Civil, além de ter contado com a colaboração de agentes e peritos da
Polícia Civil não altera a sua natureza. Em outras palavras, a natureza da
investigação deve ser ditada (i) pelo seu objeto e (ii) pela autoridade que a
conduz. No caso, (i) o objeto é claramente tratado no âmbito civil, tanto
que depois foi proposta uma ação civil pública com base no inquérito
civil; (ii) quem conduziu a investigação foi um promotor de justiça. Dito
de outra forma, a participação de uma autoridade policial no âmbito da
investigação civil não faz com que o Ministério Público perca o fio de
condução do procedimento investigatório e se submeta a apurar algo que
seja de interesse exclusivo da Polícia.
14.
Daí, importante frisar que a prerrogativa de foro diz
respeito ao campo penal, sendo perfeitamente admitida a investigação de
parlamentar estadual no âmbito civil, desde que seja observada a forma e
o objeto seja um injusto civil.
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(III) PROVA DA AUTORIA DO CRIME DE PECULATO
15.
Relativamente ao terceiro pedido, a condenação teria se
baseado exclusivamente nas declarações do corréu Omar Miguel da
Cunha, prestadas na fase pré-processual. Ocorre que o referido corréu,
após o julgamento da ação penal, em novo depoimento, prestado em
juízo, no âmbito da ação civil pública que apura os mesmos fatos,
retratou-se da afirmação prestada ao Ministério Público estadual.
16.
Segundo a defesa, o acórdão condenatório teve como certo
que Omar Miguel da Cunha declarou que era o senhor Natan Donadon
quem “entregava os cheques à MPJ e dizia a quais empresas” deveria ser
repassado o dinheiro da Assembleia Legislativa para pagamento dos
supostos contratos de publicidade. Com efeito, prossegue a defesa, o fato
de haver assinado os cheques para pagamento de obrigações relacionadas
ao pagamento de obrigações da Assembleia Legislativa não pode induzir
a certeza de que conhecia a ilicitude. A par disso, os depoimentos
transcritos no acórdão nada revelariam sobre a autoria, limitando-se a
declarações de testemunhas informando apenas que não se recordam de
ter visto a veiculação de propaganda. Nesse contexto, ainda de acordo
com a defesa, o requerente limitou-se "a cumprir sua obrigação legal
enquanto diretor financeiro, efetuando os pagamentos decorrentes de
procedimento licitatório prévio, aparentemente regular, composto inclusive de
parecer da Procuradoria da Assembleia, não havendo qualquer motivo para
desconfiar de alguma irregularidade” (fls. 55).
17.
Entretanto, o acórdão revisando assinala que, quanto à
autoria, "o acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório, apresenta
elementos de convicção suficientes para a formação de um juízo de certeza sobre o
envolvimento do acusado na empreitada criminosa". Em outras palavras,
reconhece provada a autoria, em vista de elementos produzidos sob o
crivo do contraditório, e não apenas no depoimento do corréu Omar
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Miguel da Cunha, prestado perante o Ministério Público estadual. Isto é,
não se trata de responsabilização do acusado com base em prova
meramente indiciária, porque os indícios obtidos na fase de investigação
foram confirmados pela instrução processual, "que forneceu elementos
probatórios coerentes com o depoimento do corréu Omar Miguel da Cunha".
Dessa forma, as provas documentais e testemunhais deixaram clara a sua
responsabilidade, seja pelos cheques assinados pelo condenado, seja
pelos testemunhos de Kátia Maria Tavares das Neves, Sandra Galdino
Leite de Souza e Carlos Alberto Vanzella. Reproduzo o trecho do acórdão:
“Quanto à autoria, tem-se que o acervo probatório,
produzido sob o crivo do contraditório, apresenta elementos de
convicção suficientes para a formação de um juízo de certeza
sobre o envolvimento do acusado Natan
Donadon
na
empreitada criminosa.
65. O denunciado nega os fatos que lhe são imputados,
contudo as provas documentais e testemunhais deixam clara a
sua responsabilidade.
Os cheques destinados ao pagamento dos serviços não
prestados pela empresa MPJ - Marketing Propaganda e
Jornalismo Ltda. foram assinados pelo réu Natan
Donadon
(fls. 419, 423, 425, 427-428, 430, 432, 434, 437-439,
441-444, 446, 448-449, 451, 453-454 e 3905).
As testemunhas ouvidas em juízo confirmam que o
acusado Natan
Donadon
era o diretor financeiro da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia na época em
que os cheques foram assinados.
A testemunha Kátia Maria Tavares das Neves alega que:
não se recorda precisamente do cargo exercido pelo
acusado Natan Donadon naquela época; que acredita que o
acusado Natan Donadon tenha sido Diretor Financeiro
durante a primeira gestão, a partir do início da gestão, o Dep.
Marco Donadon, Presidente da ALE, a partir do ano de 1995;
Que não sabe informar o período em que o acusado Natan
Donadon foi Diretor financeiro da ALE/RO dizendo ter sido
por um pequeno período (fl. 2071).
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Já a testemunha Sandra Galdino Leite de Souza afirma
que:
não sabe informar precisamente em que período o
acusado Natan Donadon foi Diretor do Depto. Financeiro da
ALE/RO, sabendo dizer que foi durante a gestão do Deputado
Marcos Donadon com Presidente da ALE/RO (fl. 2074).
Por sua vez, a testemunha Carlos Alberto Vanzella
assevera que:
não se recorda o período o acusado Natan Donadon foi
diretor do Depto. Financeiro da ALE/RO sabendo dizer que foi
por pouco tempo, achando ter sido o ano de 1995; (...) que os
cheques emitidos pela ALE/RO eram assinados pelo Presidente
da ALE/RO e pelo Diretor Financeiro; que o Sr. Elias Almeida
Sobrinho foi substituto do Diretor Financeiro da ALE/RO na
época do acusado Natan Donadon e do Sr. Genir (fls. 20762077).
Em suas alegações finais a defesa do réu tenta
desqualificar as testemunhas arroladas pela acusação,
afirmando que tratavam-se todos de funcionários do
departamento financeiro, de algum modo implicados nos fatos
(fl. 4108).
Contudo, na fase de instrução do processo não foi
arguído o impedimento ou a suspeição de qualquer das
testemunhas. Ademais, não existe nos autos prova ou indício de
que elas fossem inidôneas para depor em juízo e era ônus da
defesa demonstrar esse fato.
Mais que isso, as provas documentais consistentes nos
diversos cheques que materializaram os pagamentos indevidos
foram valoradas pela Relatora no contexto maior da posição
ocupada pelo réu e dos valores envolvidos. Nesse sentido:
67. Fugiria do limite do razoável imaginar que uma pessoa
que exerce o importante cargo de diretor financeiro da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao efetuar o
pagamento de serviços que custaram milhões de reais, não
tivesse a obrigação de se informar se eles estariam sendo
devidamente prestados.
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Não se está a exigir que o acusado tivesse o absoluto
controle de todos os pagamentos que eram realizados no dia a
dia do funcionamento da Assembleia. O que se afirma é não é
crível que o réu não tivesse conhecimento da não realização de
serviços que custaram milhões de reais aos cofres públicos e
foram pagos indevidamente durante meses. Mesmo porque
tratava-se de serviços de publicidade, os quais têm por
finalidade, exatamente, que se dê a todos amplo conhecimento
daquilo que se quer divulgar.
68. Por derradeiro, constata-se que a conduta delituosa
ocorreu por vinte e duas vezes. Os cheques para pagamento de
serviços não prestados foram emitidos nas seguintes datas:
31.7.95 R$86.000,00 (fl. 419), 29.9.95 R$31.700,00 (fl. 423),
16.10.95 R$54.000,00 (fl. 425), 20.11.95 R$294.000,00 (fl. 427),
21.11.95 R$7.000,00 (fl. 428), 15.12.95 R$25.000,00 (fl. 430),
26.12.95 R$254.000,00 (fl. 432), 3.1.96 R$33.000,00 (fl. 434), 9.2.96
R$40.000,00 (fl. 437), 22.2.96 R$28.000,00 (fl. 438), 26.2.96
R$16.000,00 (fl. 439), 4.3.96 R$16.800,00 (fl. 441), 4.3.96
R$20.200,00 (fl. 442), 6.3.96 R$80.000,00 (fl. 443), 6.3.96
R$120.000,00 (fl. 444), 7.3.96 R$70.000,00 (fl. 446), 19.3.96
R$94.000,00 (fl. 448), 21.3.96 R$15.000,00 (fl. 449), 29.3.96
R$219.000,00 (fl. 451), 2.4.96 R$67.000,00 (fl. 453), 2.4.96
R$11.800,00 (fl. 454) e 18.4.96 R$65.000,00 (fl. 3905).
69. Dessa forma, a prova dos autos é clara para se afirmar
que foram reunidos elementos de convicção suficientes para a
formação de um juízo de certeza de ter o réu praticado os
crimes de peculato a ele imputados, que totalizam o desvio de,
pelo menos, R$1.647.500,00 (um milhão seiscentos e quarenta e
sete mil e quinhentos reais), em valor não atualizado, sendo a
condenação medida que se impõe.”

18.
Portanto, a condenação não se baseia exclusivamente em
elemento produzido sem o crivo do contraditório, mas sim em diversos
documentos e testemunhos, devidamente valorados, não sendo influente
eventual retratação parcial do corréu.
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(IV) SUPOSTA APLICAÇÃO DE PENAS CONTRADITÓRIAS DECORRENTES
DO DESMEMBRAMENTO

19.
No que tange ao quarto pedido, aduz a defesa que o
desmembramento do processo, pleiteada pelo réu antes mesmo do
julgamento dos corréus pelo TJRO, gerou decisões conflitantes. Isso
porque houve a aplicação de penas díspares a corréus condenados em
instâncias distintas pelo suposto cometimento de crimes conexos. À luz
da tese defensiva, “não se trata de pretender submeter essa Supremo Corte às
balizas do TJRO, utilizadas na condenação dos corréus, mas de rogar ao Supremo
Tribunal Federal a observância do princípio constitucional da isonomia.” Diante
do claro conflito de decisões, deve prevalecer a que mais favorece ao
acusado, uma vez que não deu causa ao desmembramento do processo.
20
Assim, pelo crime de quadrilha, para o qual o requerente
teria sido “cooptado”, cada um dos corréus julgados no processo
desmembrado foi condenado à pena de um ano e seis meses de reclusão,
ao passo que Natan Donadon foi condenado à pena de dois anos e três
meses de reclusão pelo mesmo crime.
21.
Por força do crime de peculato, deve ser aplicada ao
requerente a mesma pena infligida pelo TJRO ao corréu Genir José
Werlang. Nos termos da inicial, o requerente se encontra em situação
objetivamente idêntica à do réu Genir José Werlang (cinco anos e quatro
meses de reclusão), “que o sucedeu no cargo de diretor financeiro e também
assinou vários cheques para pagamento.”
22.
Ponderou, ainda, que este Tribunal sempre tem feito
prevalecer o princípio da igualdade, mesmo que “haja decisão contrária de
órgão judicial superior ou mesmo quando a extensão consagre entendimento
contrário à orientação da própria Corte”. Nessa mesma linha, a defesa citou,
a título de exemplo, os vigésimos sextos e os décimos sétimos embargos
de declaração opostos pelos acusados João Cláudio de Carvalho Genu e
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Breno Fischberg na AP 470.
23.
Todavia, a contradição corrigida por meio dos embargos
declaratórios no âmbito da AP 470 foi entre penas fixadas pelo mesmo
órgão, no mesmo processo e considerando as mesmas circunstâncias.
Neste caso, as penas distintas foram fixadas por órgãos diferentes e,
portanto, em processos diversos, não havendo que se falar propriamente
em contradição.
(V) SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE
24.
No tocante ao quinto pedido, a fixação da pena-base no
acórdão condenatório, de acordo com a ótica defensiva, foi ilegal e
contrária à prova dos autos. No aspecto relativo à culpabilidade, a
decisão teria utilizado indevidamente elementos que compõem a
descrição fática da denúncia e os próprios tipos penais imputados. Dessa
forma, as afirmações de que era irmão do Presidente da Assembleia, de
que aderiu à conduta criminosa em estratagema para desvio de dinheiro
público, de que emitiu cheques sem a devida documentação e de que
agiu por interesse pessoal são, ao ver da defesa, imprestáveis para a
exacerbação da pena-base. Mais que isso, a condição de mero cooptado
não serviu para a redução da culpabilidade do requerente.
25.
Afirmou-se, ainda, na dosimetria da pena, que o
requerente determinava que valores fossem sacados por procurador
investido de poderes de gerência de uma empresa fantasma, o que
contraria, como dito, o novo depoimento prestado pelo corréu Omar
Miguel.
26.
Considerou-se, também, que, mesmo não existindo nos
autos elementos que revelassem a conduta social e a personalidade do
requerente, entendeu-se que o fato de ter ele apresentado renúncia ao
mandato, na véspera do julgamento, teria revelado uma personalidade
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distorcida. Entretanto, em vez disso, a renúncia deveria ser tida como
exercício regular de um direito.
27.
Sobre os motivos desfavoráveis do crime, o acórdão teria
se baseado na tentativa de destacar e difundir o nome da família
Donadon pelos meios de comunicação do Estado de Rondônia, apesar de
o motivo da condenação ter sido a ausência do serviço de publicidade
prestado.
28.
Acerca das consequências do crime, o acórdão foi omisso
na indicação das informações concretas existentes nos autos sobre o
alegado abalo no seio da sociedade local.
29.
Aqui vale transcrever o trecho do voto do Revisor,
Ministro Dias Toffoli, que prevaleceu no julgamento em Plenário, quanto
à dosimetria da pena:
"Inicialmente, quanto à culpabilidade, valem as seguintes
premissas:
(i) as provas que instruem este processo revelam a extrema
censurabilidade do comportamento do agente e, em igual
medida, a reprovabilidade de sua conduta. Pessoa que,
valendo-se do fato de seu irmão, Deputado Marcos Antônio
Donadon, ser o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, aderiu a verdadeiro estratagema para desvio de
recursos públicos, por intermédio de empresa de fachada
irregularmente contratada para prestação de serviços de
publicidade, pondo-se a emitir cheques em suposto
cumprimento àquela avença, cujos valores determinava fossem
sacados por Procurador investido de poderes de gerência de
uma empresa-fantasma, que os repassava a terceiros indicados
pelo réu ou lhe fazia a restituição do numerário desviado;
(ii) agiu como se seus interesses pessoais estivessem acima
de todas as diretrizes e regras traçadas pela lei, visando à
promoção política da família Donadon (procedimento que,
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inclusive, mostrou-se eficaz, tanto que posteriormente foi eleito
Deputado Federal), determinando a emissão de cheques sem a
mínima exigência de documentação contábil que pudesse
autorizar o dispêndio, fato que não poderia ignorar; tudo a
evidenciar alta censurabilidade da conduta protagonizada pelo
réu.
Antecedentes: nesse ponto específico, ainda que na folha
de distribuição acostada a fl. 1766 exista menção a outra ação
penal instaurada contra o réu por idêntica infração, não há nos
autos prova da situação processual atualizada daquele feito,
com o respectivo trânsito em julgado de seu desfecho, que
enseje a exasperação da pena-base, de modo que devem ser
tidos como favoráveis ao sentenciado.
Conduta social e personalidade do agente: elementos que,
a despeito de as peças contidas nos autos não permitirem
avaliar, com segurança, o comportamento do agente perante a
sociedade e a respectiva personalidade entendida essa como o
conjunto de características pessoais do acusado , foram nesta
data identificados como desfavoráveis ao sentenciado. Veio ele
a renunciar, na véspera do julgamento, ao seu mandato
parlamentar, em manobra destinada a evitar sua sujeição em
tempo e hora ao devido julgamento por esta Suprema Corte,
tudo no intuito de alcançar eventual prescrição da pretensão
punitiva pelas acusações que lhe são feitas, a revelar
comportamento moral e eticamente reprovável, bem como
personalidade deformada e incompatível com as normas de
conduta que o homem público comprometido com as nobres
funções de que se encontrava investido deve observar.
Motivos do crime: o detido exame das peças dos autos
revela que os motivos do crime desfavorecem o acusado. Para
tentar destacar e difundir o nome da família Donadon pelos
meios dos comunicação no Estado de Rondônia, e visando
eleger-se Deputado Federal (como de fato ocorreu), não se
pejou o réu em desviar recursos dos cofres da Assembleia
Legislativa de Rondônia, determinando a realização de
pagamentos a alguns veículos de comunicação, nem em
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embolsar e distribuir recursos financeiros oriundos da mesma
fonte ao grupo responsável pela articulação do esquema
criminoso, a justificar maior rigor na fixação da reprimenda.
Circunstâncias: no caso, chama a atenção o particularizado
modo como o acusado e seu irmão dirigiram a prática delitiva,
fazendo-o por interpostas pessoas e simulando a prestação de
serviços mediante contrato irregularmente firmado entre a
Assembleia Legislativa e empresa de fachada, motivo pelo qual
não posso deixar de considerar, também, como desfavoráveis as
circunstâncias da prática delitiva.
Consequências: nesse contexto, verifica-se que o desvio
perpetrado alcança cifras milionárias (R$ 8.400.000,00 sem
atualização monetária) provocando considerável abalo no seio
da sociedade local, tendo por resultado efetivo descrédito na
classe política e inegável abalo nas finanças públicas, o que
também repercute negativamente na aferição da pena.
Comportamento das vítimas: no caso em análise, há de se
considerar a inexistência de qualquer participação do ente
público no desfalque contra ele perpetrado pelo sentenciado e
por seus comparsas, principalmente considerando que era a
Assembleia Legislativa, na ocasião, presidida por corréu.
Presente esse quadro, tenho para mim que a
culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente, as
circunstâncias, os motivos e as consequências do delito foram
desfavoráveis ao sentenciado, motivo pelo qual fixo a pena-base
em cinco (5) anos de reclusão (em patamar intermediário, entre
o mínimo e o máximo legalmente admissível) e trinta (30) diasmulta, de valor unitário equivalente a um (1) salário-mínimo
(fixado o valor unitário em atenção às condições pessoais e
econômicas do sentenciado, que justificam a exasperação desse
valor no caso concreto CP, art. 49 e § 1º).
Observo, in casu, a inexistência de circunstâncias
atenuantes (CP, art. 65) e a existência de circunstância agravante
(CP, art. 61, inciso II, 'g' (com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, na hipótese, o de Diretor Financeiro da
ALE/RO)), a ser considerada quando da análise da existência de
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causa especial de aumento de pena, de modo a não justificar
novo acréscimo nessa fase, sob pena de ocorrência de bis in
idem.
Ante a existência de causa especial de aumento de pena
(CP, art. 327, § 2º - ocupante de cargo em comissão ou de função
de direção), devidamente narrada na denúncia, aumento a
pena-base em um terço (1/3), totalizando em seis (6) anos e oito
(8) meses de reclusão e quarenta (40) dias-multa, de valor
unitário equivalente a um (1) salário-mínimo.
Nos termos do preceituado no art. 71 do Código Penal,
dado que o sentenciado, mediante mais de uma ação, praticou
dezenas de crimes da mesma espécie e que as condições de
tempo, lugar, maneira de execução, entre outras, permitem o
reconhecimento da continuidade delitiva, é o caso de aplicação
da pena imposta a somente uma das infrações, acrescida, no
caso, considerado o número de infrações comprovadas, de dois
terços (2/3), perfazendo o total de onze (11) anos, um (1) mês e
dez (10) dias de reclusão e sessenta e seis (66) dias-multa, de
valor unitário equivalente a um (1) salário-mínimo."

30.
Pelo que se extrai da leitura, a circunstância judicial da
culpabilidade tanto do crime de peculato quanto no de quadrilha foi tida
como desfavorável pela razão de o réu haver se valido do fato de seu
irmão, deputado Marcos Antônio Donadon, ser o Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Isso, evidentemente,
torna mais censurável o desvio das verbas públicas estaduais. Portanto,
ao contrário do alegado pela defesa, a decisão do Plenário da Corte não
utilizou indevidamente elementos que compõem a descrição fática da
denúncia e o próprio tipo penal imputado. Conforme destacado pelo
Revisor, os motivos foram também desfavoráveis, uma vez que os desvios
praticados visavam a sua eleição a Deputado Federal, o que é público e
notório, e culminou por ocorrer. Para a análise da conduta social, o juiz
pode levar em consideração fatos ocorridos após o crime objeto do
processo. No caso, identificando-se um abuso do direito de renunciar, tal
circunstância foi devidamente sopesada. É dizer, esperava-se do homem
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médio que não fossem utilizadas estratégias para frustrar o trabalho
desempenhado pelo Tribunal na apreciação da matéria, já que o processo
principal somente pode ser pautado às vésperas da ocorrência da
prescrição, considerando, como é sabido por todos, a onerosa pauta do
Plenário. Ademais, a forma de execução do crime, com a utilização de
interpostas pessoas, também pode ser levada em conta pelo juiz quando
da análise das circunstâncias do crime, o que não se confunde com
elementos que integram o tipo.
31.
Em face do exposto, havendo essa quantidade de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e à luz da variação entre as penas
mínima e máxima, tem-se que a fixação da pena-base foi realizada pelo
Revisor em termos módicos (cinco anos de reclusão), sobretudo em
comparação com aquela que foi decidida pela Relatora (oito anos e três
meses).
(VI) FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO
CAUSADO

32.
Por fim, no que se relaciona com o sexto pedido, impugnase a fixação, como efeito da condenação, de valor mínimo para a
reparação do dano causado, correspondente a R$ 1.647.500,00, que se
fundamentou na norma prevista no art. 387, inc. IV, do Código de
Processo Penal. Prevaleceu, nesse ponto, o voto da Relatora, Ministra
Carmen Lúcia. Argumenta a defesa, entretanto, que o Ministério Público
Federal não formulou pedido de reparação dos danos. E mais: a Lei nº
11.719/2008, que alterou o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é
posterior aos fatos narrados na denúncia, sendo defesa a sua
retroatividade para prejudicar o réu (art. 5º, XL, da Constituição Federal).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na AP nº 470, rejeitou pedido
do Ministério Público Federal, feito nas alegações finais, de fixação de
valor mínimo para reparação dos danos, uma vez que dever-se-ia
proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir
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contraprova, de modo a indicar valor diverso ou apontar que inexistiu
prejuízo material ou moral a ser reparado.
33.
Cumpre a este Tribunal, nesta oportunidade, estabelecer
critérios para a interpretação do disposto no art. 387, IV, do Código de
Processo Penal, que possibilitou ao juiz a fixação, na sentença penal
condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados.
Como referido pela defesa, o Plenário desta Corte, quando do julgamento
da AP nº 470, decidiu pela não incidência, ao caso, do efeito da
condenação, eis que não o pedido formulado pela Parquet não possibilitou
o exercício da contraprova pelo réu.
34.
Com efeito, entendeu-se pela necessidade de que haja
pedido formal para reparação mínima dos danos. Porém, há outros
aspectos que devem ser enfrentados: (i) a possibilidade de retroatividade
da Lei nº 11.719/2008; (ii) necessidade de que o pedido indique valores e
provas suficientes a sustentá-los; e (iii) possibilidade de que o pedido seja
veiculado a qualquer momento antes do término da instrução.
35.
Quanto à aplicação intertemporal da norma penal em
questão, dada a sua natureza material, a ingressar na esfera patrimonial
do réu, deve-se entender que não possui efeitos retroativos, por ser
maléfica. Nesse sentido, ratifica-se a jurisprudência, já formada, do
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE E
GRAVE. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À
VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E
MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal, que dispõe sobre a fixação, na sentença condenatória, de
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valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao
ofendido, é norma híbrida, de direito processual e material,
razão pela que não se aplica a delitos praticados antes da
entrada em vigor da Lei n.º 11.719/2008, que deu nova redação
ao dispositivo. Precedentes da Quinta Turma.
2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp
1254742/RS, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTS. 226 E
228 DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. ART. 387, IV, DO
CPP. PEDIDO DO OFENDIDO OU DO ÓRGÃO
MINISTERIAL. LEGALIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO
PLEITEOU A FIXAÇÃO DE VALOR PARA A REPARAÇÃO DO
DANO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RESPEITADA A
OPORTUNIDADE DE DEFESA AO RÉU. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
1. A
mais
significativa
inovação
legislativa
introduzida pela Lei n. 11.719/2008, que alterou a redação do
inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, possibilitou
que na sentença fosse fixado valor mínimo para a reparação dos
prejuízos sofridos pelo ofendido em razão da infração, a
contemplar, portanto, norma de direito material mais rigorosa
ao réu.
2. Para que seja fixado na sentença o início da reparação
civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério
Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de
violação do princípio da ampla defesa.
3. O acórdão a quo considerou suficientes as provas acerca
da
identificação
dos
acusados
e
determinou,
fundamentadamente, a autoria da conduta delituosa. A
alteração de tal entendimento implica revolvimento fáticoprobatório, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Incidência da Súmula 83/STJ.
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5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto
as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o
entendimento assentado na decisão agravada.
6. Agravo regimental improvido.“ (AgRg no REsp
1383261/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 14/11/2013)

36.
No aspecto referente ao princípio do contraditório, o
quantum da indenização há de ser debatido e avaliado ao longo do
processo e cabe ao juiz a sua fixação. Todavia, ao contrário do que se
decidiu recentemente no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1265707/RS,
Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
27/05/2014, DJe 10/06/2014), para que a defesa possa se defender e
produzir contraprovas e o juiz não vulnere o princípio acusatório,
impende a indicação dos valores pela acusação com lastro nas provas
constantes dos autos.
37.
Por isso, respondendo à terceira indagação, o pedido de
fixação de valor mínimo para a reparação dos danos, formulado pela
acusação ou pelo ofendido, deve ser apresentado a qualquer momento no
curso da instrução processual. Ou seja, o pedido não precisa ser
veiculado na denúncia, visto que se permite a produção de contraprovas
pelo réu ao longo da fase instrutória.
38.
No caso concreto, seja por não possível aplicar
retroativamente a norma prevista no art. 386, IV, do Código de Processo
Penal, seja por não haver sido apresentado formalmente pedido de
reparação mínima dos danos, com apresentação de valores e provas, no
curso da instrução, deve-se rescindir o acórdão revisando nessa parte.
Vale ressaltar que os critérios de aplicação da norma penal não foram
debatidos pela Corte no momento do seu julgamento e a jurisprudência
formada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal após a sua conclusão
deve ser aplicada retroativamente à hipótese pretérita por ser mais
favorável.
20
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39.
Por essas razões, como Revisor, acompanhando o Relator,
julgo parcialmente procedente o pedido revisional, tão somente para
afastar da condenação a fixação do valor mínimo de reparação dos danos
(art. 387, IV, do Código de Processo Penal), sem prejuízo da persecução
correspondente em procedimento autônomo, mantidas íntegras as
demais cominações condenatórias.
40.

É como voto.
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PLENÁRIO

REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Da mesma forma,
Senhor Presidente, a saudar o eminente procurador pela bela sustentação
oral, julgo parcialmente procedente a revisão criminal e subscrevo os
fundamentos do eminente Relator. Sua Excelência teve a delicadeza de
passar o voto, cuja leitura realizei com a devida atenção, e agora, mais
uma vez, ao ouvir Sua Excelência, recapitulei-o. Acompanho igualmente
o eminente Revisor.
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PLENÁRIO

REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, eu vou
pedir vênia ao eminente Ministro no ponto porque, quando discutimos
isso aqui, discutimos se o artigo 91, I, do Código Penal, que antecede e
que trata da fixação desses efeitos, era anterior. E o que se teve com o
advento da Lei nº 11.719, que é de 2008 - portanto, posterior aos fatos e à
deflagração da ação penal -, foi a delegação ao juiz para que pudesse ser
fixado este mínimo. Ademais, nos itens 68 e 69 do voto, que
expressamente imputam, pelo peculato, ao réu Natan Donadon este valor,
é exatamente pelo juízo de certeza conducente ao que foi imputado a ele e
comprovado nos autos. Portanto, ao contrário da nobre defesa, que, como
bem enfatiza aqui tanto o Ministro-Relator quanto o Ministro-Revisor,
muito combativa, sempre presente e muito correta, não se imputou tudo
o que aconteceu, mas especificamente dentro do que a lei fixava. Ou seja,
tínhamos já o artigo 91, inciso I, do Código Penal, que antecede, que
fixava como efeito da sentença, e sobrevém então, pela Lei nº 11.719,
exatamente a delegação para que o juiz fixasse, já na sentença, este valor;
o que foi feito.
Então, com todas as vênias e também parabenizando o MinistroRelator e Ministro-Revisor pela profundidade da análise feita, eu vou
manter a decisão tal como tinha sido inicialmente exarada e, portanto,
julgar improcedente, também neste ponto, a Revisão Criminal.
É como voto, Senhor Presidente.
xxxxxxxxxxxxx
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PLENÁRIO

REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também
vou pedir todas as vênias ao Relator, ao Revisor e, agora, à Ministra Rosa
e reconhecer esse brilhante trabalho desenvolvido pelo Doutor Bulhões,
da tribuna; sem dúvida nenhuma, é uma das mais notáveis figuras da
advocacia do Brasil. Mas diante, inclusive, dos esclarecimentos trazidos
pela Ministra Cármen Lúcia não me parece que tenha havido inovação
substancial, o que houve, de fato, foi uma mudança na regra de
procedimento, permitindo que o juiz já fixe, mas a previsão já estava no
próprio Código Penal. Então, não me parece que seja de molde a invocar,
aqui, o princípio da anterioridade.
Portanto, pedindo todas as vênias, eu vou acompanhar Sua
Excelência. Acho que é uma oportunidade para o Plenário definir essa
questão, que também já se suscita nas Turmas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E foi suscitado no
caso. Lembro-me de que o nosso eminente decano expressamente se
manifestou no voto exarado neste caso.
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CONFIRMAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR)
- Presidente, eu ouvi com atenção e interesse a Ministra Cármen Lúcia,
agora acompanhada pelo Ministro Gilmar, e veja, o artigo 91, que é
preexistente aos fatos, diz:
"Art. 91 - São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime."

Portanto, já não há mais discussão sobre a existência do dano e quem
tem a responsabilidade por repará-lo.
Mas o dispositivo não fala nem em quantificação nem em liquidação
desse dano, o que veio a ser previsto no 387, inciso IV, que foi acrescido
pela Lei nº 11.719, de 2008, que diz:
"O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido.”

A meu ver, há uma inovação aqui, que é a possibilidade de o juiz,
desde logo, liquidar o valor do dano, com a observação, que me parece
importante, de que a liquidação do valor do dano não pode prescindir de
contraditório. Portanto, ainda quando não fosse pela questão da
retroatividade, deveria ser pela questão do contraditório.
De modo que, com todas as vênias e entendendo perfeitamente os
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argumentos contrapostos, eu gostaria de reiterar a posição aqui adotada.
*****************

2
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 7697496.

Supremo Tribunal Federal
Confirmação de Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 41 de 60

17/12/2014

PLENÁRIO

REVISÃO CRIMINAL 5.437 RONDÔNIA
CONFIRMAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Senhor
Presidente, gostaria de fazer uma observação a propósito deste tema, que
considero importante muito mais para casos em que não há a
quantificação propriamente do dano, do que para o presente caso, onde
há valores certos. Como acabou de referir o Ministro Barroso, o Código
de Processo Penal estabelece como efeito secundário da condenação
criminal, independentemente de qualquer menção na sentença, o efeito
automático de tornar certa a obrigação do réu de reparar o dano. Isso
estava complementado pelo Código de Processo Civil, que arrola entre
títulos executivos judiciais a sentença penal condenatória transitada em
julgado.
E o que acontecia e ainda acontece no processo civil como
decorrência disso? No processo civil, opera-se um juízo de certeza quanto
à obrigação de reparar danos, mas não há juízo de certeza nem quanto ao
credor do dano - quem é o credor do dano? -, nem quanto ao valor do
dano, nem quanto à prestação devida. Essas definições, no âmbito do
processo civil, se fazem mediante uma ação de liquidação. Ou seja,
aquilo que o Código de Processo chama de título executivo, a sentença
penal condenatória, na verdade, é um título que habilita a, no juízo civil,
pretender uma liquidação, vamos dizer assim, na qual se defina quem é o
credor, a natureza da prestação e o valor da prestação.
Com o novo sistema, operou-se uma mudança substancial. Por quê?
Porque, desde logo, se permite que o juiz penal fixe um valor mínimo.
Aquilo que anteriormente era feito unicamente no âmbito do processo
civil passou a ser cabível já por ocasião da sentença penal condenatória.
Ora, essa fixação do valor, como ocorre no âmbito do processo civil,
depende, sim, certamente da existência de um contraditório mínimo. No
caso em exame, como disse, talvez não haja grandes dificuldades de
fixação; mas, em outros casos - e nós estamos aqui firmando um
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precedente importante -, será indispensável o contraditório. E, no caso,
não houve esse contraditório, até porque, conforme assinalado, a
mudança normativa se deu já no curso da ação penal.
Por isso eu vou pedir vênia também para manter o voto, com essa
explicitação adicional.
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CONFIRMAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, só para
deixar claro, eu vejo que o argumento não é o argumento da
anterioridade, mas a questão do contraditório, que, aqui, aparentemente
se deu.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - É, mas é
também da contrariedade.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas é exatamente
esse aspecto que eu considero extremamente relevante. Na medida em
que o legislador altera um procedimento de caráter civil, como é este
aqui, para fins de ressarcimento, claro que isso não está submetido à
regra do nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Não é disso que se
cuida. Não estamos a falar disso, estamos a falar apenas de um modo
mais eficiente – assim se pensa – de proceder ao ressarcimento. É disso
que se cuida.
É verdade que nós até somos, em matéria penal e mesmo processual
penal, mais abrangentes que outros países na concepção do princípio da
reserva legal estrita. Por exemplo, em matéria de prescrição, é pacífica a
jurisprudência do Tribunal de que a alteração da legislação que repercuta
sobre a pretensão punitiva obviamente acaba por afetar também o
princípio da anterioridade. Isso é pacífico e não é o que ocorre em outros
sistemas, que, posteriormente ao fato, têm admitido, por exemplo, a
decretação da imprescritibilidade, como ocorreu com os crimes dos
nazistas na Alemanha.
Então, a mim me parece que, desde já, tem que se assentar que aqui
não estamos a falar do princípio da anterioridade, mas de um
procedimento de caráter cível no âmbito do processo penal, como
certamente haverá outros. Também não estou seguro de que, no caso, não
teria havido a observância do contraditório, quando se discutiu, a rigor,
números que estão claramente definidos.
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De modo que eu gostaria de enfatizar essas ressalvas e confirmar o
acompanhamento do voto da Ministra Cármen Lúcia, com todas as
vênias de estilo.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, reconheço
que a via, em termos de sucesso, é das mais estreitas, porque estamos a
nos defrontar com revisão criminal, verdadeira ação rescisória, ação de
impugnação autônoma, que se distancia da cível, no que apenas pode ser
acionada pelo réu ou familiares. O Ministério Público não a tem, em
termos de ajuizamento. O artigo 621 do Código de Processo Penal prevê
que, para se chegar à procedência do pedido formulado, é indispensável
que se tenha a configuração, em primeiro lugar, de violência a texto
expresso de lei penal – gênero –, ou que a decisão condenatória se mostre
contrária, à evidência – tem-se a potencialização –, aos elementos do
processo.
Presidente, continuo convencido de que a competência do Supremo
mostra-se de direito estrito. É o que se contém na Carta da República e
nada mais. Carta da República que se mostra rígida, que está no ápice da
pirâmide das normas jurídicas, não sendo um documento flexível,
passível de alteração pelo legislador comum. Daí ter-se procedimento
próprio para emenda de dispositivos que nela estejam inseridos. Refirome ao artigo 60. As normas do Código de Processo Penal relativas à
conexão probatória e à continência – como venho ressaltando, e o
Supremo precisa fixar uma diretriz, descabendo variar conforme o
processo – não podem modificar o Texto Constitucional.
Houve a renúncia e acabamos julgando, neste Plenário, alguém que,
quando apregoado o processo, não era mais detentor da prerrogativa de
ser julgado pelo Supremo.
O que ocorreu, relativamente ao processo político-administrativo,
que pode resultar na cassação do mandato? O que foi preciso para se
colocar, em segundo plano, esse ato subjetivo, que surte efeitos imediatos,
que é o de renúncia, no que não depende de assentimento? Foi preciso
uma emenda constitucional, a Emenda nº 6 de Revisão, de 1994, mediante
a qual se inseriu, no artigo 55 da Carta da República, o § 4º, a preceituar
que:
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"Art. 55 ........................................................................................
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido" - foi preciso
uma norma de envergadura maior alterando o texto primitivo
da Carta - "a processo que vise ou possa levar à perda do
mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos
até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º".

Podemos estender esse dispositivo a ponto de reconhecer a alteração
do artigo 102, inciso I, do Diploma Maior? Não. Versou o processo
administrativo político, que é o de cassação, pela Casa, do mandato
parlamentar. Repito: não houve simples interpretação do arcabouço
normativo constitucional. Veio à balha emenda para se colocar, em
segundo plano, a renúncia, no que esta, de regra, surte efeitos tão logo
tornada pública.
Tivemos um célebre caso no cenário nacional: a renúncia do
Presidente Jânio Quadros, quando se admitiu o afastamento definitivo da
Chefia do Poder Executivo pela simples leitura da carta de renúncia. O
Supremo também assim decidiu, como ressaltado com proficiência da
tribuna pelo mestre Nabor Bulhões, no caso Ronaldo Cunha Lima. Não se
pode presumir, quanto a esse ato individual, que surte efeitos imediatos,
vício de consentimento, mesmo porque os vícios de consentimento
precisam ser comprovados, a partir do contraditório.
Presidente, o princípio do juiz natural, tal como o princípio do
acusador natural, é caro em um Estado Democrático que se diga de
Direito. Relativamente ao fato de o Supremo já haver decidido, para mim
é um fato neutro, porque cumpre evoluir tão logo se estabeleçam
premissas que conduzam a essa evolução. Quanto mais escassa a
possibilidade de correção de um vício, quer de procedimento, quer de
julgamento, maior deve ser a responsabilidade no tocante à exteriorização
de entendimento, principalmente em se tratando de processo-crime, no
que pode levar à condenação e ao cerceio da liberdade de ir e vir.
Não tenho, Presidente, como entender que o Plenário, mesmo
havendo tomado conhecimento da renúncia do réu, venha a inobservar,
novamente, esse contexto constitucional a que me referi e entender que
2
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estaria havendo, no exercício desse direito subjetivo, que não depende de
assentimento para surtir efeitos, drible à competência do Supremo.
Quem julgamos naquela assentada? O deputado federal? Não!
Porque já estava, ante a renúncia, despojado do mandato, já não tinha
mais o mandato parlamentar de representação do povo brasileiro. Nós
julgamos sim, e nem o fizemos pela atração, porque ele acabou se
tornando réu único nesse processo, ante o desmembramento, um cidadão
comum. E, com isso, inobservamos incompetência que não é relativa, não
se prorrogando, incompetência que, em virtude de estar ligada à função,
ao cargo, ao mandato, se mostra absoluta. Mesmo assim, fechamos os
olhos, dando um péssimo exemplo, fazendo-o em variação inconcebível,
ante o precedente Cunha Lima. Fechamos os olhos, ou melhor, fechamos
a Carta da República e partimos para o julgamento.
Presidente, preliminarmente, já que essa matéria é prejudicial ao
mais, concluo pela incompetência e declaro insubsistente o título
condenatório.
Quanto à nulidade da denúncia, a peça primeira da ação penal, a
articulação diz respeito ao fato de se ter considerado elementos
levantados pelo Ministério Público. Reconheço que o Ministério Público
pode promover, ao contrário do que ocorre com o inquérito policial, o
inquérito civil. A denúncia teria se baseado nesses elementos.
O fato não repercute a ponto de afirmar-se que não haveria dados
suficientes para ofertar-se, visando à proteção da sociedade – é nesse
sentido a atuação do Ministério Público –, a denúncia.
Surge a problemática da pena. Li o voto do Relator e não revisitei o
acórdão do Pleno. Vi o voto do Relator, no que me foi ofertado, nesta
oportunidade, na bancada. Ainda mantenho um costume, da época da
Faculdade, de ler o que me chega às mãos, quando eu posso rasurar, ou
melhor, sublinhar, de ler os documentos com a régua e a esferográfica
vermelha. Constatei que, entre as circunstâncias judiciais que se
mostraram negativas, não se levou em conta o exercício do direito
subjetivo à renúncia. Não há referência a esse dado.
Passo ao problema das circunstâncias judiciais. Sempre digo que o
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exame se coloca no campo do justo ou do injusto. Raramente se tem
situação concreta em que é dado verificar o conflito do que assentado, à
luz do disposto no artigo 59 do Código Penal, com o que nele é
preceituado.
O crime de quadrilha foi examinado considerados os elementos
coligidos. Houve prática, projetada no tempo, tendo em conta o desvio de
verbas públicas, e então se apontou que as pessoas envolvidas no
lastimável episódio estariam acertadas para atos que se projetaram no
tempo – não sei por quanto anos, mas pelo menos por dois anos. Não se
tem como concluir que houve decisão do Supremo manifestamente
contrária à prova dos autos, à evidência dos autos.
Sob o ângulo da isonomia, o artigo 580 do Código de Processo Penal,
de início não empresto, em termos de extensão, interpretação
simplesmente verbal ou gramatical, que é a que mais seduz, sempre o
observo de forma – para utilizar uma expressão do ministro Carlos Ayres
Britto – generosa e desprezo a referência a recurso, interposto por um dos
réus; se provido, beneficia, ante a identidade de situações, aqueles que
não o protocolaram. Estendo-o a outras situações concretas, mas não o
faço para atrelar o Supremo a uma decisão de primeira instância, no que
os corréus talvez tenham sido julgados por juízes com mão menos pesada
do que os Integrantes do Tribunal e tiveram penas menores. O ato se
mostrou fundamentado, chegando-se à pena aludida.
Por último, analiso a reparação de danos, considerado o artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal. A cabeça do artigo revela que essa
norma não é simplesmente instrumental e que tenha aplicação imediata.
É norma a encerrar misto de instrumental e material. Por que assim é
dado concluir? Porque preceitua o artigo 387:
"Art. 387. O juiz, ao proferir (...)"
O quê? Decisão de mérito, decisão condenatória.
"IV - fixará valor mínimo" – que não exclui evidentemente,
a partir do título condenatório penal, a liquidação referida pelo
ministro Luís Roberto Barroso, inclusive quanto a danos
morais, como está em verbete do STJ – "para reparação dos
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danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido;"

É norma que tenho, também, como material, porque está ligada à
condenação quanto ao mérito. Os danos dizem respeito ao mérito, às
consequências do crime praticado. Afirmar-se-á: essa previsão já estava
no artigo 91 do Código Penal. Presidente, o que previsto nesse artigo
relaciona-se à preclusão, como consequência da sentença condenatória,
da existência de danos, ou seja, não se pode, como está até mesmo no
artigo 935 do Código Civil, discutir, no campo cível, onde deve ser
apurada a extensão dos danos, quer o fato delituoso, quer a existência do
próprio dano, porque já consequência da sentença condenatória.
Há mais. Não fosse a teoria da aplicação da lei no tempo, a
irretroatividade da lei penal, a não ser para beneficiar o acusado – e,
evidentemente, a decisão não beneficiou, não se aplicou o artigo 387,
inciso IV, para beneficiar o acusado. Medula do devido processo legal –
gênero –, em se tratando de processo que envolva litigantes ou acusados,
é o contraditório. Não me refiro à autodefesa. A defesa técnica foi, como
deixou claro o ministro Gilmar Mendes e, também, os Colegas que
votaram no sentido de entender não incidente o artigo 387 em exame,
surpreendida. O contraditório não foi observado.
Ante o contexto, julgo procedente - não estou diante de recurso, mas
de ação – o pedido formulado na inicial. Em primeiro lugar, para
fulminar o título judicial condenatório sob o ângulo da competência, em
termos de formalização, levando em conta esse princípio básico ligado
aos direitos humanos, que é o do juiz natural. Em um segundo passo,
acompanho o relator para expungir do acórdão formalizado pelo Plenário
a fixação antecipada, como se o artigo 91 do Código Penal já ensejasse
essa fixação – e nunca ensejou –, de reparação mínima dos danos
provocados pela prática delituosa.
É como voto.
O SENHOR NABOR BULHÕES (ADVOGADO) - Eminente
Presidente, um esclarecimento quanto à matéria de fato.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vossa Excelência está com a palavra.
O SENHOR NABOR BULHÕES (ADVOGADO) - Eminente
Presidente, toda revisão criminal com relação à pena se baseou nos vícios,
ao seu entender graves, na fixação da pena. A fixação da pena que
prevaleceu no julgamento está consubstanciada no voto do eminente
Ministro-Revisor Dias Toffoli, e não no voto da eminente Relatora
Ministra Cármen Lúcia.
Ao que eu percebi, todo o julgamento com relação ao ponto central
da revisão, que é a questão da pena, dos vícios, se desenvolveu em torno
do voto não prevalecente. Por isso a surpresa do Ministro Marco Aurélio,
que me fez prestar o esclarecimento de que ele não viu a referência que
fiz no voto que fixou a pena. Então, isso é a espinha dorsal da revisão.
Se Vossa Excelência me permitir, vou ler a página 21 do voto que
prevaleceu, que foi o voto impugnado e não o voto da eminente Ministra
que foi vencido - então o julgamento do cerne se desenvolveu sobre um
voto que não prevaleceu -, para responder ao questionamento que parecia
traduzir que eu disse algo que não era verdade:
"Conduta social e personalidade do agente (....) Veio ele a renunciar,
na véspera do julgamento, ao seu mandato parlamentar, em manobra
destinada a evitar sua sujeição em tempo e hora ao devido julgamento
por esta Suprema Corte, tudo no intuito de alcançar eventual prescrição
da pretensão punitiva pelas acusações que lhes são feitas, a revelar
comportamento moral e eticamente reprovável, bem como personalidade
deformada e incompatível com as normas de conduta (...)".
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estou satisfeito.
O SENHOR NABOR BULHÕES (ADVOGADO) - Então, veja Vossa
Excelência, esse é o cerne. O julgamento, eminente Presidente, se deu
sobre voto diverso e não sobre o voto que contém os graves vícios a que
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aludi da tribuna.
Muito obrigado, Presidente.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) - Agradeço a Vossa Excelência.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, por isso,
comecei dizendo que estava votando a partir das premissas lançadas, em
termos de circunstâncias judiciais, como sendo do acórdão proferido, no
voto do relator. Ressaltei que não tinha lido, já que não tenho tempo
sequer para examinar os processos que semanalmente me são
distribuídos, acima de duas centenas, para pesquisa maior quanto aos
que apreciarei, neste Plenário, como vogal. Sendo o relator, muito bem,
mergulho fundo na matéria; mas, não o sendo, voto de ouvido, de
improviso.
Realmente não encontrei nos itens – e tive o cuidado de colocar os
números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na parte alusiva às circunstâncias judiciais, mais
precisamente no item 5 do voto do relator – a alusão de que se teria
chegado à conclusão sobre personalidade distorcida a partir do que
apontei como direito subjetivo do cidadão: o direito à renúncia.
Ante esse esclarecimento e porque, como veiculado, ficou vencida a
própria relatora, prevaleceu o voto do revisor, que não está presente na
assentada, ministro Dias Toffoli. Também acolho o inconformismo
demonstrado quanto à consideração dessa circunstância judicial:
conclusão sobre a personalidade distorcida, ante a renúncia.
Claro que não vou fazer as contas em termos de dosimetria da pena
porque, pelo visto, serei voz isolada no Plenário, isso sem levar em conta
a voz do próprio Doutor Nabor de Bulhões.
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ESCLARECIMENTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, apenas
um esclarecimento, até em homenagem ao nobre advogado.
O voto do Ministro Toffoli, que prevaleceu, dizia respeito
basicamente e tinha repercussão sobre a dosimetria da pena, pelo
encaminhamento que foi dado, e essa ação foi objeto de dois embargos
declaratórios, o primeiro dos quais o nobre advogado - como bem
acentuado neste Plenário hoje, muito combativo - pediu, depois de
pautado, fosse enviado ao Revisor, embora tenha sido a Relatora e tenha
sido voto vencedor e condutor - até porque, naquilo que não tinha sido
idêntico, reajustei para os fins perfeitamente esclarecidos no acórdão.
Portanto, isso foi objeto mesmo de embargos declaratórios. O voto revisor
veio a este Plenário com as indagações.
Apenas para relembrar e para deixar claro o que se contém nessa
indagação.
*********
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VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO
acompanhando a eminente Ministra
estipulação de valor mínimo fundada no
prejuízo da aplicação do que prescreve
próprio CPP.

DE MELLO: Peço vênia para,
CÁRMEN LÚCIA, manter a
art. 387, inciso IV, do CPP, sem
o parágrafo único do art. 67 do

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR)
- Ministro Celso, Vossa Excelência me concede um breve comentário?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Ouço-o com muito
prazer.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR)
- Eu tenho prestado atenção ao debate, ouvi o comentário da Ministra
Cármen Lúcia, e talvez a questão da retroatividade, sobretudo se
considerarmos a norma de natureza processual, parece-me menos grave e
talvez superável.
A primeira observação que gostaria de fazer é que eu considero um
avanço e considero positiva a fixação do valor da reparação na sentença
penal condenatória. Acho que isso é um fato positivo. A única observação
que eu gostaria de fazer é que, no caso João Paulo Cunha, que Vossa
Excelência citou um pouco antes, o valor a ser restituído – porque a
imputação era de peculato, tal como aqui, aliás – constava da denúncia,
portanto foi objeto de discussão; e nos embargos de declaração, que Vossa
Excelência bem lembrou, o Procurador-Geral, nas alegações finais,
apontou um valor superior ao da denúncia; e o Tribunal entendeu que
tinha de prevalecer o valor da denúncia, porque sobre ele é que tinha
havido o contraditório. De modo que, ainda que se pudesse superar o
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argumento temporal – e devo dizer que, ouvindo os debates, eu o
colocaria em xeque verdadeiramente –, acho que nós não superamos a
questão do contraditório, por não ter havido o debate.
Agradeço Vossa Excelência pelo aparte.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A intervenção de
Vossa Excelência, como sempre, é muito esclarecedora.
Parece-me, no entanto, que esse questionamento pode ser afastado, se
se reconhecer que referida estipulação de valor mínimo não se reveste de
índole penal, mas, ao contrário, compõe uma das consequências jurídicas
mais conspícuas resultantes da prática criminosa e que consiste no dever
do infrator de reparar, integralmente, no plano civil, os prejuízos causados
pelo cometimento do delito (responsabilidade civil “ex delicto”).
Vê-se, desse modo, que não se justifica a aplicação da cláusula
“tempus regit actum”, eis que a responsabilidade civil decorrente de ato
criminoso traduz efeito já anteriormente previsto na própria legislação
brasileira (CC/1916, art. 159; CC/2002, art. 927; CPP, art. 63, e CP, art. 91,
I), muito antes, portanto, do advento da Lei nº 11.719/2008, que
acrescentou o inciso IV ao art. 387 do CPP.
É o meu voto.
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VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu vou pedir vênia à divergência e acompanhar
integralmente o voto do eminente Relator e do ilustre Revisor.
Inicialmente, eu quero manifestar minha concordância com a tese
levantada pelo eminente Ministro Marco Aurélio. Penso que a
competência desta Corte é matéria que há de ser tratada de forma
absolutamente objetiva, não comportando qualquer consideração de
natureza subjetiva. No entanto, neste caso, como muito bem ressaltou o
nosso eminente decano, a renúncia deu-se um dia antes da data do
julgamento dessa ação penal. E a Corte considerou que houve uma fraude
processual, eu diria até que teria havido, no caso, o que os
administrativistas chamam de "desvio de finalidade", quando alguém
pratica um ato com fim diverso daquele previsto em lei. A renúncia, no
caso, de um deputado é um ato político-administrativo que gera
consequências nesse campo, mas, na verdade, o que se queria com essa
renúncia era impedir o julgamento do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, é um ato onde se caracterizou claramente um desvio de
finalidade, houve, de fato, uma fraude processual e não se pode, a meu
ver, em sede de revisão criminal, revolver esse raciocínio desenvolvido e
acatado pelo Plenário desta Corte.
No que tange à questão das circunstâncias judiciais, também penso
que houve uma longa discussão com relação a esse ponto, o Ministro
Marco Aurélio muito bem colocou essa questão também no sentido de
dizer se, neste campo, se está justamente dentro daqueles limites do justo
e do injusto. Não é possível, a meu ver, rediscutir essa matéria em sede de
revisão criminal.
Então, aparto-me de Sua Excelência nesse sentido, ainda que tenha
havido uma manifestação negativa com relação à personalidade do réu
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em face da renúncia.
No entanto, eu acompanho o eminente Relator e o Revisor no
tocante à inaplicabilidade desta sanção, diria eu, ou da consequência da
indenização do dano. Primeiramente porque, embora não tenha refletido
mais profundamente sobre essa questão, eis que defrontado pela primeira
vez com a matéria, eu, tal qual o Ministro Marco Aurélio, entendo que o
dispositivo do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tem uma
natureza híbrida, não possui tão somente uma natureza processual e
também não é exclusivamente um dispositivo de natureza material. Há
um certo hibridismo porque ele resulta, como assentou o Ministro Marco
Aurélio, em face da leitura que se tem do caput do artigo 37, de uma
decisão condenatória. De maneira que esta norma, a meu ver, não poderia
retroagir prejudicando o réu.
Mas esta é uma matéria que ainda está um pouco nebulosa para
mim, esse é um juízo provisório que faço acerca desta matéria. O que me
parece mais relevante, neste caso, é aquilo que também foi ressaltado e
que reforça o argumento do eminente Ministro Roberto Barroso e que
também é fundamento do voto do Ministro-Relator Teori Zavascki, é que,
aqui, não houve, de fato, o contraditório.
Eu estou em mãos com um memorial do eminente advogado, em
que Sua Excelência taxativamente assenta - e nós temos que dar o devido
crédito, em homenagem ao grau que ostenta Sua Excelência - que é certo
que a Procuradoria Geral da República jamais deduziu qualquer pedido
de indenização nos autos, nem mesmo nas alegações finais, ou seja, não
houve pedido na denúncia, porque a lei não vigia àquela época, e muito
menos houve nas alegações finais. Então, o réu realmente não tinha como
se defender de alguma coisa que jamais lhe foi imputada, que era o
ressarcimento do dano.
Portanto, pedindo vênia à divergência, eu também acompanho
integralmente o voto do Relator e do Revisor, julgando parcialmente
procedente a revisão criminal.
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DEBATE
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O Ministro Marco Aurélio julgava também
parcialmente procedente a revisão criminal, primeiramente assentando a
incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar o réu, em face da
renúncia, e também se insurgia e anulava a dosimetria da pena; em
terceiro lugar, também, acompanhando, nesse caso, o Relator, afasta o
ressarcimento dos danos com fundamento no artigo 387.
De maneira que prevalece a decisão no sentido da procedência
parcial, por votação majoritária, vencidos, na ordem em que proferiram
os votos, a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Gilmar Mendes e o
Ministro Celso de Mello.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Vencidos em menor
extensão.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vencidos em menor extensão. Todos estão de acordo
com esse pronunciamento?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu só gostaria de
explicitar que considero os fundamentos um tanto quanto divergentes. A
meu ver, nós estamos assentando – acho que há consenso – no sentido da
constitucionalidade da norma e de sua aplicação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR)
- Certamente.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Sem dúvida.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Porque o argumento
do contraditório é que não se observou neste caso. É isso que eu
depreendo.
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR)
- E mais que isso, Ministro Gilmar. Eu acho que nem precisa constar da
denúncia.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Então não estamos
afirmando...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (REVISOR)
- Mas tem que ter havido debate. Nem precisa constar da denúncia, mas
tem que ter havido debate.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - De fato, Ministro Barroso. Eu consultei o artigo 41, até
porque queria usar o argumento de que essa alegação teria que constar da
denúncia, mas, segundo o artigo 41, não é preciso que conste da
denúncia.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade, o pedido
de estipulação de valor mínimo, para efeito de reparação civil “ex delicto”,
por traduzir consequência jurídica de índole não criminal, não precisa
integrar, por isso mesmo, a denúncia, considerado o que dispõe o próprio
art. 41 do CPP.
O dever de reparar os danos causados pela prática criminosa
representa consequência jurídica expressamente prevista, como por mim
anteriormente salientado, na legislação brasileira, valendo destacar, por
relevante, o que dispõe o art. 91, inciso I, do CP, que consagra um dos
vários efeitos extrapenais genéricos decorrentes da condenação criminal,
consistente em “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo
crime”.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E isso foi afirmado
aqui no Plenário, quando do julgamento - ainda era advogado o Doutor
Bruno Rodrigues, parece-me, na sessão de julgamento -, e foi afirmado
naquela sessão, e depois, como disse, houve dois embargos opostos.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Mas, de qualquer maneira, eu entendo que, se não
houve completa surpresa por parte do réu, porque esse dispositivo não
vigorava ao tempo da denúncia e também não foi levantado ao longo das
diversas fases do processo, ele não teve as condições de se defender
integralmente. Quer dizer, ainda que em embargos declaratórios a
matéria tenha sido suscitada, de qualquer maneira, acho que a discussão
foi muito importante. E eu concordo com o Ministro Gilmar Mendes que
o Plenário está de acordo que este dispositivo é plenamente
constitucional, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
representa um avanço importante, como assentou o Ministro Barroso, e
não precisa constar da denúncia necessariamente, em face do artigo 41 do
CPP. Acho que é uma conclusão praticamente unânime que nós tomamos
neste momento.

3
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 8031347.

Supremo Tribunal Federal
Extrato de Ata - 17/12/2014

Inteiro Teor do Acórdão - Página 60 de 60

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
REVISÃO CRIMINAL 5.437
PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
REVISOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : NATAN DONADON
ADV.(A/S) : ANTÔNIO NABOR AREIAS BULHÕES
ADV.(A/S) : BRUNO RODRIGUES
REQDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos dos votos do
Relator e do Revisor, julgou parcialmente procedente a revisão
criminal, vencidos, em menor extensão, os Ministros Cármen Lúcia,
Gilmar Mendes e Celso de Mello. O Ministro Marco Aurélio, que
acompanhou o Relator, assentou a incompetência do Supremo Tribunal
Federal para julgar o réu, em face da renúncia, e anulou a
dosimetria da pena, também afastando o ressarcimento dos danos com
fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal. Ausentes,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, e, neste julgamento, o
Ministro Dias Toffoli. Falou, pelo requerente, o Dr. Antônio Nabor
Areias Bulhões, OAB/DF 1465-A. Presidiu o julgamento o Ministro
Ricardo Lewandowski. Plenário, 17.12.2014.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes
à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Teori
Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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