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Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia,

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas funções constitucionais

e legais, vem apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos sentenci-

ados, pelos fundamentos que se seguem.

I

O Plenário do Supremo Tribunal Federal condenou Ivo Narciso Cassol pela prá-

tica  de  crimes  de  licitação,  por  12  (doze)  vezes,  com  fundamento  no  artigo  90  da  Lei

8.666/93, impondo-lhe a pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de detenção e multa no valor de
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R$ 201.817,05 (duzentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e cinco centavos), em acór-

dão proferido em 8 de agosto de 2013.

Condenou, também, por 12 (doze) vezes e com fundamento no artigo 90 da Lei

8.666/93, os réus Salomão da Silveira e Erodi Antônio Matt a uma pena de 4 anos, 8 meses e

26 dias de detenção, mais multa de R$ 134.544,701.

Em 14 de dezembro de 2017, na conclusão de julgamento de “embargos de decla-

ração nos segundos embargos de declaração”, opostos por Ivo Cassol, e de “embargos de de-

claração nos terceiros embargos de declaração”, opostos por Salomão da Silveira na ação

penal 565, a Suprema Corte, prevalecendo voto divergente apresentado pelo Ministro Dias

Toffoli, acolheu, em parte, os recursos opostos pelos réus Ivo Cassol e Salomão da Silveira2,

e reexaminou os critérios de fixação da pena. 

No que se refere ao réu Ivo Cassol, foi fixada uma pena privativa de liberdade de

4 anos de detenção, ensejando o regime prisional aberto. A pena foi substituída, nos termos

do art. 44-§ 1º do Código Penal, por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação

de serviços à comunidade, e multa, mais uma vez fixada em R$ 201.817,05.

Para os réus Salomão da Silveira e Erodi Antonio Matt, a pena foi reduzida para 4

(quatro) anos de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, con-

sistente em prestação de serviços à comunidade, e por outra pena de multa, no valor de R$

134.544,70.

Em 16 de abril de 2018, o sentenciado Erodi Antonio Matt apresentou petição nos

autos, com natureza de embargos de declaração, apontando erro material no acórdão, pela

menção ao art. 44-§ 1º do Código Penal, quando entende que o correto seria a referência ao §

2º do art. 44 do Código Penal. Argumentou, ademais, que a multa a si imposta desbordou dos

“padrões de normalidade do servidor público municipal”, que, segundo ponderou, é de, em

média, R$ 1.500,00 mensais. Alternativamente, sugeriu a aplicação de outra espécie de pena

restritiva de direitos (fls. 2957/2959v).

1 Os acusados Anibal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Izalino Mezzomo, Ivalino Mezzomo,
Josué Crisóstomo e Ilva Mezzomo Crisóstomo foram absolvidos da imputação do art. 90 da Lei n° 8.666/93,
com base no inc. VII só art. 386 do Código de Processo Penal. Todos os réus foram absolvidos da imputação do
art. 288 do Código Penal.
2 Os embargos de declaração opostos pelo réu Erodi Antonio Matt foram rejeitados, mas sua pena foi reduzida
em observância ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.
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Além disso, pediu “a reflexão de fato já apreciado no mérito como preliminar e

nos próprios Declaratórios”, no intuito de retomar a discussão sobre a ocorrência de prescri-

ção da pretensão executória, defendendo que apenas a publicação do acórdão poderia inter-

rompê-la, e não o julgamento.

Ao final, requereu: (i) liminar para dar efeito suspensivo ao recurso; (ii) exame de

erro material indicado; (iii) prescrição da pretensão executória; (iv) redução da pena de multa

para o percentual de 10% do valor fixado no acórdão, ou a imposição de outra pena restritiva

de direitos.

Salomão da Silveira opôs embargos de declaração com pedido de atribuição de

efeitos infringentes (fls. 2962/2967), alegando obscuridade no que concerne à dosimetria da

pena, porque “a continuidade delitiva apontada merece ser reduzida e reavaliada”.  Argu-

mentou não terem sido doze os certames atingidos por ilegalidade, mas apenas seis, fraciona-

dos em dois cada. Sustentou, na linha do alegado por Erodi Matt, a ocorrência da prescrição

da pretensão executória. Requereu, por fim, o provimento dos embargos para sanar a obscuri-

dade apontada e reduzir a pena privativa de liberdade para 3 anos e 9 meses. Além disso, re-

quereu a suspensão do julgamento dos embargos até o julgamento da ADC 53/2018, que

objetiva uniformizar a aplicação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, para definição do

marco temporal da prescrição. Alternativamente, requereu a suspensão da execução da pena

até decisão de mérito da referida ação declaratória.

O Senador Ivo Cassol, de igual sorte, aventou a ocorrência de prescrição da pre-

tensão executória, fixando o debate, também, no marco de interrupção da prescrição. Apon-

tou,  também, contradição na valoração da culpabilidade e a aplicação da agravante prevista

no art. 61-II-alínea “g”, porque “apesar de o voto condutor do acórdão embargado ter enten-

dido contraditória a utilização da condição de 'prefeito municipal', 'homem público', 'inves-

tido em cargo público' etc.,  como fundamento para justificar negativas as circunstâncias

culpabilidade, personalidade e conduta social, este mesmo fundamento foi o móvel para que

a pena do Embargante fosse majorada na segunda etapa do critério trifásico”.

Salientou haver omissão do julgado sobre circunstância favorável ao réu, porque,

embora tenha sanado de forma parcial o constrangimento utilizando o vetor “consequências”

para diminuir a pena, os antecedentes não foram utilizados para o mesmo fim, embora sejam-

lhe favoráveis.
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Disse haver obscuridade  quanto  ao montante de diminuição  de pena pelas cir-

cunstâncias positivamente valoradas, tendo em vista “em relação às negativas, recrudesceu a

pena do Embargante em 4 meses,  sendo dois  meses  para cada uma das circunstâncias.

Quanto às positivas, além de não ter operado qualquer diminuição quanto aos antecedentes,

operou diminuição de apenas 1 mês em face das consequências do crime”.

Alega haver contradição do julgado em negar aplicação da atenuante da confissão

espontânea, “mesmo tendo o acórdão utilizado o interrogatório do próprio Embargante para

condená-lo”. Nesse ponto, realçou que “a única prova citada no acórdão de que o Embar-

gante teria sido o responsável pela nomeação dos integrantes da Comissão de Licitação e

homologação das licitações, é o interrogatório do próprio réu”.

Alegou contrariedade pelo não reconhecimento de atenuante genérica prevista no

artigo 66 do Código Penal, porque o acórdão reconheceu que “a) os preços das licitações

eram os de mercado, não tendo havido superfaturamento; b) as obras foram todas entre-

gues; c) as obras foram bem executadas; d) não houve fraude nas licitações em si (os licitan-

tes  foram absolvidos);  e)  o  réu  confessou  haver  nomeado  os  membros  da  comissão  de

licitação e homologado as licitações”.

Indicou contradição e obscuridade na imposição da pena de multa, porque foi fi-

xada com base na vantagem envolvida na licitação, mas o próprio acórdão reconheceu não ter

havido superfaturamento ou inexecução contratual. Acrescentou que, de toda sorte, a base de

cálculos está errada, pois o valor citado no acórdão “representa o valor das licitações cons-

tantes da denúncia somado ao valor dos demais processos licitatórios pelos quais o Embar-

gante não foi denunciado ou mesmo condenado”.

Ainda sobre a pena de multa, assinalou a ocorrência de violação ao princípio da

simetria, tendo em vista que essa sanção não foi reduzida na mesma proporção que a pena

privativa de liberdade.

Vieram os autos ao Ministério Público Federal.

II

II.1  –  DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS –  CARÁTER

PROTELATÓRIO – EXECUÇÃO DA PENA.
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A hipótese é de não conhecimento dos recursos opostos, por não preenchimento

dos requisitos de embargabilidade.

Com efeito, os recorrentes não lograram indicar efetiva omissão, obscuridade ou

contradição no acórdão embargado, mas tão só recalcitrância com o resultado do julgamento. 

Renovam teses já veiculadas e sucessivas vezes analisadas e afastadas várias ve-

zes pelo Plenário, seja no julgamento de mérito da ação penal, seja em sede dos embargos de

declaração já opostos.

Para além do indevido propósito de reexame da causa, está nítido o objetivo de

alongar indefinidamente a marcha processual e evitar a execução de condenação assentada

desde o ano de 2013, com redimensionamento de penas estabelecidas em sede de julgamento

de “embargos de declaração nos segundos embargos de declaração” e de “embargos de decla-

ração nos terceiros embargos de declaração”. 

Ressalto que o Ministro Dias Toffoli, ao proferir voto divergente na apreciação

dos últimos embargos de declaração, fez alterações pontuais na dosimetria da pena dos em-

bargantes, mas expressamente acompanhou a relatora na rejeição das demais alegações susci-

tadas, alegações estas que foram reapresentadas nestes embargos.

É o caso, assim, de imediatamente certificar-se o trânsito em julgado da con-

denação e dar início à execução da pena.

Esta, inclusive, tem sido a orientação desta Corte, a partir de precedente da Rela-

toria do Ministro Celso de Mello (AI 587.285), no âmbito do qual a Segunda Turma passou a

determinar a imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, a partir da

rejeição dos segundos embargos, que é o caso dos autos, haja vista o caráter nitidamente pro-

telatório dos embargos apresentados de forma sucessiva.

II.3  –  INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOS EMBARGOS:   PRETENSÃO DE REEXAME DE

MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO E NOS EMBARGOS PRECEDENTES.
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Conforme acima destacado, não há fundamento que ampare a pretensão dos em-

bargantes que se limita à revisão de teses já devidamente decididas, por mais de uma vez in-

clusive, e afastadas por esta colenda Corte.

De início, destaco que a alegação de prescrição da pretensão executória – veicu-

lada pelos três embargantes - foi expressamente decidida no voto da Ministra Cármen Lúcia,

relatora original desta ação penal, tanto no acórdão condenatório como nos embargos. A pro-

pósito, transcrevo do voto em análise:

6. Quanto à alegação de prescrição, porque o marco interruptivo seria a data
de publicação do acórdão e não a data da sessão de julgamento, tem-se que
o acórdão do julgamento da ação penal foi expresso no ponto:

‘(…) Em seu art. 109, o Código Penal estabelece os prazos da prescrição da
pretensão punitiva estatal em abstrato, regulando-os pelo máximo da pena
privativa de liberdade abstratamente prevista para cada crime.
Além disso, estabelece o Código Penal determinadas causas interruptivas da
prescrição (art. 117), que fazem desaparecer “o lapso temporal já transcor-
rido, recomeçando sua contagem desde o início. O lapso prescricional que
foi  interrompido  desaparece,  como  se  nunca  tivesse  existido”  (BITEN-
COURT, Cezar Roberto. Código penal comentado, ob. cit., p. 300).
40. Os fatos narrados na inicial teriam ocorrido entre 1998 a 2002. Con-
forme o art. 109, inc. IV, do Código Penal, sendo as imputações sanciona-
das  com  penas  privativas  de  liberdade  máximas  de  dois  anos,  não
excedendo a quatro, a prescrição dá-se em oito anos.
41. A denúncia foi recebida na sessão de julgamento realizada em 17.8.2005
(fls. 605-606), estando a ação em trâmite no Superior Tribunal de Justiça,
pois o Réu Ivo Narciso Cassol então exercia o cargo de Governador de
Rondônia.
42. O recebimento da denúncia representa causa interruptiva do curso da
prescrição, conforme preceitua o art. 117, inc. I, do Código Penal, sendo
certo que, em julgamentos colegiados, a “interrupção da prescrição ocorre
na sessão de julgamento que recebe a denúncia, independentemente da data
de publicação do respectivo acórdão” (HC 84606-SP, Relator o Ministro
Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 28.10.2004).
43. Não havendo o transcurso de oito anos entre a data dos fatos narrados
na inicial e a data do recebimento da denúncia e nem entre o recebimento
da denúncia e a presente data, não se configura, no caso, a prescrição da
pretensão punitiva, pelo que afasto a prejudicial de mérito apresentada pe-
los  Réus Aníbal  de Jesus Rodrigues,  Neilton Soares  dos  Santos,  Izalino
Mezzomo, Ivalino Mezzomo, Josué Crisostomo, Salomão da Silveira, Ilva
Mezzomo Crisostomo e Erodi Antonio Matt’ (fls. 1906-1907).
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Não bastasse o fato de o tema já ter sido pontualmente analisado e devidamente

afastado pela eminente Relatora, a própria defesa do embargante Ivo Cassol (fl. 2976v) reco-

nheceu que a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é no sentido de que o curso do

prazo prescricional previsto no art. 117-IV do Código Penal é interrompido na data da sessão

de julgamento, e não com a publicação do acórdão. 

A este respeito, é digno de nota o recente julgamento da Segunda Turma do STF,

em precedente de relatoria do Ministro Dias Toffoli (3/3/2015):

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prescrição retroativa. Não ocorrên-
cia. A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento
do recurso,  e  não na data  da publicação do acórdão.  Precedentes  do Tribunal
Pleno. Entendimento pacífico da Corte. Recurso não provido. 1. Segundo a pací-
fica jurisprudência do Supremo Tribunal, “o marco interruptivo do prazo prescri-
cional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe
conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409/CE-
AgR-segundo,  Tribunal  Pleno,  Relator  o  Ministro  Teori  Zavascki,  DJe  de
28/10/13). 2. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 125078/SP)

Avanço para tratar, pontualmente, das alegações feitas pelos embargantes.

Não merece acolhida a pretensão de Erodi Matt de redimensionamento da pena

de multa. O art. 90 da Lei de Licitações prevê a imposição, cumulativamente, de pena de de-

tenção  e  de  multa. A pena substituída por restritiva de direito foi a privativa de liberdade,

sendo de rigor a aplicação da multa.

O critério  adequadamente  estipulado no acórdão condenatório  para a  pena de

multa foi o regime especial previsto pelo art. 99 da Lei de Licitações, que orienta o cálculo

mediante a aplicação de índices percentuais sobre a vantagem efetiva ou potencialmente ob-

tida no certame,  norteada pelo valor do contrato (art. 99, §  1º).  Os meios de pagamento e

eventual parcelamento da sanção pecuniária devem ser discutidos pelo embargante no curso

da execução da pena, a partir da apreciação de sua situação econômica pelo juízo competente.

O acórdão julgado não padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à

aplicação do percentual de aumento de pena a  Salomão da Silveira em razão da continui-

dade delitiva. O voto prevalecente explicitou a razão da incidência do aumento na ordem de

1/3, esclarecendo que, mesmo considerado o número de crimes alegado pelo réu, o percentual
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aplicado foi-lhe mais benéfico, tendo em vista os critérios adotados pelo STF na matéria. A

propósito, colho do voto:

No tocante à continuidade delitiva, elegeu-se o percentual de 1/3 (um terço)
de aumento, em razão do número de infrações praticadas - sem que se espe-
cificasse, neste ponto, a efetiva quantidade de crimes que foi considerada.
Como consignado no julgamento da AP nº 470/DF-EDj-décimos sétimos,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13, o critério de majora-
ção da pena no crime continuado “foi estabelecido, de maneira cristalina,
em  voto  longamente  fundamentado  do  Ministro  Celso  de  Mello  (fls.
58.548/58.550; 58.667) e acolhido pela maioria do Plenário, no julgamento
do mérito desta ação penal.
Assim se pronunciou o Ministro Celso de Mello,  no voto acompanhado
pela maioria:
‘O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO:
Proponho,  Senhor  Presidente,  consideradas  as  divergências  registradas  a
propósito do art. 71 do CP, que dispõe sobre a regra pertinente ao crime
continuado, a adoção, por esta Corte, de critério objetivo que tem sido utili-
zado pelos Tribunais em geral, além de legitimado por autores eminentes.
Esse critério objetivo, que se ajusta ao próprio espírito da regra legal em
questão e que se mostra compatível com a finalidade benigna subjacente ao
instituto do delito continuado, que representa abrandamento do rigor decor-
rente da cláusula do cúmulo material, apoia-se na relação entre o número de
infrações delituosas e as correspondentes frações de acréscimo penal, como
abaixo indicado:
NÚMERO DE INFRAÇÕES/FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO

02: um sexto (1/6)
03: um quinto (1/5)
04: um quarto (¼)
05: um terço (1/3)
06: metade (1/2)
Mais de 06: dois terços (2/3)
(…)’
Como se pode perceber, a causa de aumento consubstanciada na continui-
dade delitiva é balizada pela quantidade de crimes praticados, segundo o
entendimento pacífico da doutrina.”. 
Ora, mesmo que se considerasse o número de objetos fracionados (seis), e
não o total  de  licitações  por  modalidade  menos  exigente que a  devida
(doze), para fins de acréscimo da pena em razão da continuidade delitiva,
estaria plenamente justificada a majoração da pena em 1/3 (um terço).

Aliás, a adoção desse critério foi até benéfica ao embargante, haja vista
que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as seis
infrações deveriam levar ao aumento de 1/2 (metade) da pena, e não ape-
nas de 1/3 (um terço).
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Nesse contexto, mantido o aumento de 1/3 (um terço) em razão da conti-
nuidade delitiva,  a pena privativa de liberdade se torna definitiva em 4
(quatro) anos de detenção.

Em relação às razões recursais apresentadas pelo embargante Ivo Cassol, plena-

mente adequada a aplicação da agravante prevista no art. 61-II-g do Código Penal, na medida

em que a fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/93) é crime comum: o cargo público por ele

ocupado não é elementar do tipo. Não há o sugerido bis in idem com as razões utilizadas para

sopesar negativamente a culpabilidade, porque a valoração deste vetor se centrou no fato de

que o sentenciado articulou esquema criminoso para beneficiar “empresas de parentes e cor-

religionários”, e bem assim porque agiu visando à própria promoção política.

Sobre a insurgência quanto à valoração das circunstâncias judiciais para estabele-

cimento da pena-base,  resgato as lições trazidas pelo Ministro Maurício Corrêa no julga-

mento do  Habeas Corpus  76.196-3/GO que,  ao ponderar a discricionariedade conferida ao

julgador na análise desses vetores, apontou que "quando todos os critérios são favoráveis ao

réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja

favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo".

É dizer: não cabe a compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e des-

favoráveis, como pretende o embargante. As circunstâncias favoráveis beneficiam o réu com

a não elevação da pena-base.

Esse entendimento foi adotado em diversos outros precedentes da Suprema Corte,

entre  os  quais  destaco o  HC 111288/SP,  Primeira  Turma,  relatoria  Ministro  Luiz  Fux,  j.

2/4/2013; HC 107.501/GO, Primeira Turma, relatoria Ministra Cármen Lúcia, j. 3/5/2011;

RHC  103170/RJ,  Primeira  Turma,  relatoria  Ministro  Dias  Toffoli,  j.  15/3/2011;  e  RHC

94907/DF, Segunda Turma, relatoria Ministra Ellen Gracie, j. 7/10/1998.

Ainda no que  se refere ao inconformismo apresentado nos  embargos sobre o

quantum de pena-base fixado, destaco o entendimento consolidado nesta Suprema Corte no

sentido de que "a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O

Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objeti-

vas para a fixação da pena"  (RHC 140.006 AgR/MS, Primeira Turma, relatoria Ministra

Rosa Weber, j. 1º/12/2017).
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Ainda quanto aos critérios de fixação de pena, tenho por absolutamente descabida

a pretensão de incidência da atenuante da confissão espontânea.  Em interrogatório,  Ivo

Cassol não admitiu, sequer parcialmente, qualquer participação nos ilícitos praticados. 

Os elementos comprobatórios da vinculação de Ivo Cassol com os servidores en-

volvidos na fraude e com as licitantes participantes do esquema criminoso eram manifestos e

irrefutáveis, inclusive porque assentados em relações de parentesco. Neste sentido, na ocasião

do recebimento da denúncia, que se deu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o relator

da ação penal3 já anotava ser a denúncia “bastante detalhada quanto à fechada relação entre

as empresas envolvidas nos fatos ditos criminosos, que venceram a maior das licitações do

município, e as pessoas intimamente relacionadas ao denunciado Ivo Cassol...” (fl. 554).

No seu interrogatório (fls. 708/713), Ivo Cassol procurou, na verdade, sustentar a

legalidade dos certames por si conduzidos e relativizar sua indisfarçável vinculação com as

outras pessoas diretamente envolvidas na fraude. 

Nesta linha, a título ilustrativo, ressalto que o sentenciado alegou que “as licita-

ções foram feitas cumprindo rigorosamente a legislação aplicada, sem qualquer interferên-

cia do denunciado ou de secretários da prefeitura”.

Embora tenha confirmado que os membros da comissão eram por si indicados,

dada sua condição de Prefeito, aduziu que com eles “não mantinha ligação direta ou indi-

reta, tendo apenas amizade, mas não intimidade”. Disse mais: “que não tinha conhecimento

da eventual existência de acerto prévio entre as licitantes e a Prefeitura, e que não tinha co-

nhecimento também da existência dessas irregularidades quanto à promiscuidade das infor-

mações; que conhecia porque na cidade assim era comum, as pessoas que participavam das

empresas mencionadas na denúncia, e também aquelas que não conhecia passava a conhe-

cer quando da realização das obras;  que não houve fracionamento em nenhuma das obras

para permitir a utilização da modalidade de convite...”.

Ao dizer que os integrantes da Comissão de Licitação foram por ele indicados,

Cassol nada mais fez do que reconhecer fato notório e que se vincula às atribuições de pre-

feito deste réu à época dos fatos, já que era o ordenador de despesas e responsável pelas con-

tratações  do  município  e  pelo cumprimento  das  regras  licitatórias,  inserindo-se  nessa

atribuição a indicação e nomeação dos membros da Comissão de Licitação.

3 Ação Penal 401/RO, de relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.
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De igual sorte, não  há amparo à pretendida incidência da atenuante inominada

prevista no art. 66 do Código Penal, porque o argumento de que “os procedimentos licitató-

rios se aperfeiçoaram por preços de mercado, tendo sido as obras e os serviços realizados”

já foi considerado na análise do  fator “consequências do crime”, inclusive repercutindo na

pena4. Ademais, como já visto, Ivo Cassol não reconheceu parcial ou integralmente a prática

criminosa, o que ensejaria o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea.

A tese de que “não houve fraude nas licitações em si (os licitantes foram absolvidos)” funda-

menta-se em falsa premissa, pois a condenação se deu justamente pela comprovação da

fraude, enquanto a absolvição dos demais envolvidos ocorreu por carência de provas da

participação deles nos crimes.

No que se refere às suscitadas contradição e obscuridade na fixação da pena de

multa, repiso que o critério adequadamente estipulado no acórdão condenatório para a pena

de multa foi o regime especial previsto pelo art. 99 da Lei de Licitações, que orienta o cálculo

mediante a aplicação de índices percentuais sobre a vantagem efetiva ou potencialmente ob-

tida no certame, norteada pelo valor do contrato (art. 99-§ 1º).

III

Pelo exposto, requeiro o não conhecimento dos embargos de declaração que têm

caráter protelatório; a certificação do trânsito em julgado da condenação e o início da exe-

cução da pena, nos termos propostos  na manifestação que apresentei às fls. 2710/2713 dos

autos. 

Brasília, 23 de abril de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

4 Ressalto, no ponto, meu posicionamento no sentido de que o decote da pena na fase de embargos foi indevido,
inclusive porque, conforme já exposto nesta oportunidade, a exasperação da pena na ocasião da condenação teve
razão de ser na valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, sendo
descabida a compensação entre as  circunstâncias  desfavoráveis  e  favoráveis.  Estas  últimas já  beneficiam o
sentenciado com a não elevação da pena-base.
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