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Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso,

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucionais,

vem apresentar

contrarrazões ao agravo regimental

interposto por RAMON HOLLERBACH em face da decisão datada de 26 de junho de 2019, na parte

em que indeferiu o indulto da multa penal imposta ao sentenciado.

I

Em 9 de maio de 2019, Ramon Hollerbach apresentou pedido de reconhecimento

do direito ao indulto de que trata o Decreto Presidencial n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017,

e a consequente declaração de extinção de sua punibilidade.
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Nas razões do pedido de indulto,  a par de sustentar o preenchimento dos requisitos

objetivos e subjetivos previstos na norma invocada, discorreu sobre a pena de multa, apontando

que o art. 10, parágrafo único, inciso I, do Decreto 9246/2017 impõe a concessão do indulto in-

dependentemente do pagamento do valor da multa, e que “ o indulto natalino concedido alcança

a pena de multa,  ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da

União”.

Na manifestação apresentada em 4 de junho de 2019, pronunciei-me pelo “reconhe-

cimento do indulto ao sentenciado, com a consequente declaração de extinção da punibilidade,

nos termos do art. 107, II, do Código Penal”.

Na decisão datada de 25 de junho de 2019, o d. Relator reconheceu o preenchimento

dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto n. 9.246/2017 para a extinção da pena privativa

de liberdade (art. 107, II, CP), mas ressalvou que o indulto não alcança a pena de multa, notada-

mente porque ultrapassado, no caso, o valor mínimo para inscrição em dívida ativa da União.

Em face dessa decisão, o sentenciado interpôs, em 1º de julho de 2019, agravo regi-

mental. Para tanto, sustentou, em síntese, que “diante da amplitude do disposto no art. 10”, não

seria correto “limitar o entendimento ao inciso I do art. 1º da Portaria MF nº 75/2012. Na res-

pectiva Portaria, já em seu parágrafo 1º do artigo 1º, que limita os valores passíveis de serem

inscritos na Dívida Ativa da União, se encontra expressa previsão de que às multas criminais

não será aplicado o valor mínimo de R$ 1.000,00”.

Argumentou, ademais, que o Decreto 9.246/2017 “apresenta redação diversa da-

quelas [ Decretos 8.380/2014 e 8.615/2015] que limitavam o indulto apenas às penas de multa

inferiores a R$ 1000,00”.

Ao final, requereu o provimento do recurso “para fins de declarar a extinção da

pena de multa do Agravante, nos termos do artigo 10 do Decreto Presidencial nº 9.246/2017”.

No despacho datado de 2 de julho de 2019, o Ministro Dias Toffoli determinou o en-

caminhamento dos autos ao relator, considerando que o caso não se enquadraria na previsão do

art. 13, VIII, do RISTF.

É o relatório.
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II

A hipótese é de desprovimento do agravo regimental interposto.

Alinho-me à compreensão do Relator quando reputa que a interpretação adequada do

caput do art. 10 do Decreto Presidencial 9.246/2017 é no sentido de que somente as multas em

patamares inferiores aos estabelecidas no ato do Ministro de Estado da Fazenda seriam também

contempladas pela extinção. Eis o texto do dispositivo:

Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumu-
lativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da
União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fa-
zenda. 

Parágrafo único. O indulto será concedido independentemente do pagamento: 
I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou cumulativamente; 
II - do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza. 

É dizer: o indulto, nas hipóteses de inadimplemento de multa fixada em valor acima

do estabelecido no ato do Ministro de Estado da Fazenda, pode alcançar a pena corporal (como

no caso dos autos), mas não atinge a pena de multa, que subsiste executável.

Com efeito, incide no caso o clássico princípio da hermenêutica jurídica de que a lei

não contém palavras inúteis: há um sentido na expressão “observados os valores estabelecidos

em ato do Ministro de Estado da Fazenda”, que não parece outro senão o contido em decretos de

indulto com previsão semelhante, como a do Decreto 8.615/2015,  referente ao indulto natalino

do ano de 2015. A propósito, transcrevo: 

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: 

XI - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase
executória ou do juízo em que se encontre, aplicada cumulativamente com pena pri-
vativa de liberdade cumprida até 25 de dezembro de 2015, desde que não supere o
valor mínimo para inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, estabelecido em
ato do Ministro de Estado da Fazenda, e que não tenha capacidade econômica de
quitá-la; 

Observo que o dispositivo equivalente (art.  1º, XI, do Decreto 8.615/2015) já  foi

apreciado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento de Agravo Regimental na EP 14, tendo

EXECUÇÃO PENAL 5 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

sido reputado válido para, aliado ao inadimplemento deliberado da multa pelo agravante, obstar-

lhe o reconhecimento do indulto. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento da multa. Descumprimento de
pena restritiva de direitos. Impossibilidade de concessão do indulto. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP º 11-AgR, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, firmou orientação no sentido de que o condenado tem o dever jurídico – e
não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa. 2. O agravante não preen-
che as condições do art. 1º, inciso XI, do Decreto nº 8.615/2015, tendo em vista que a
multa aplicada supera o valor mínimo para inscrição dos débitos na Dívida Ativa da
União e não houve comprovação de insuficiência de recursos. 3. A automática con-
cessão do indulto a condenado que tenha condições econômicas, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio ou de sua família, constituiria injustificá-
vel descumprimento de ordem judicial e indesejável tratamento privilegiado em rela-
ção aos sentenciados que pagaram a sanção no prazo legal. 4. Hipótese em que o
requerente não comprovou impossibilidade econômica e não apresentou nenhuma
justificativa convincente para o cumprimento apenas parcial da pena restritiva de di-
reitos que lhe foi imposta pelo Plenário desta Corte (pagamento de prestação pecuni-
ária), em substituição à pena privativa de liberdade. 5. Agravo regimental desprovido.

Portanto, a decisão agravada está adequadamente fundamentada e harmoniza-se com

a orientação jurisprudencial do Plenário.  

III

Pelo  exposto,  manifesto-me  pelo  desprovimento  do  agravo regimental  interposto,

com a manutenção da decisão recorrida.

Brasília, 2 de agosto de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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