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Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli

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

constitucionais, vem oferecer

contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por PAULO SALIM MALUFcontra a decisão que negou seguimento ao seu pedido de

habeas corpus, interposto contra  acórdão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos

embargos de declaração na  Ação Penal nº 863,  que negou a extinção da  punibilidade do

paciente por inexistência de prescrição. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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I

Eduardo  Galil impetrou  habeas  corpus em  favor  de  Paulo  Salim  Maluf,

arguindo, essencialmente, prescrição do crime de lavagem de dinheiro pelo qual o paciente

foi condenado.

O impetrante narrou, em apertada síntese, que os fatos ocorreram em 2006. A

denúncia foi parcialmente recebida em 29/09/2011.  O réu  Paulo Maluf foi condenado à

pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa pela prática do

crime de lavagem de  dinheiro em  23/05/2017.  Interpostos embargos de declaração, a 1ª

Turma do STF, por maioria, negou provimento ao recurso em 10/10/2017.

Sustenta que, em razão da pena aplicada e considerando que o paciente já era

maior  de  setenta  ao  tempo  da  condenação,  o  prazo  prescricional  seria  de  seis  anos,

conforme art. 109-III c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Argumenta que a redação original do inciso IV do artigo 117 do Código Penal

estabelecia que a sentença condenatória interrompia o prazo prescricional. Com a alteração

feita  pela  Lei  11.596/2007,  posterior  aos  fatos,  a  publicação  do acórdão  condenatório

recorrível também passou a interromper o curso da prescrição. Alega que, todavia, a nova

lei não poderia retroagir em prejuízo do paciente.

Somado a isso, destacou que a interposição de embargos declaratórios obsta o

imediato trânsito em julgado da condenação e concluiu que teria se operado a prescrição

porque transcorreu mais de seis anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento dos

embargos de declaração.

Pediu  liminar  para  suspender  a  eficácia  do  acórdão  condenatório  e  por  o

paciente em liberdade. No mérito, pediu habeas corpus para declarar extinta a punibilidade

do paciente pela prescrição.

Em 26 de dezembro de 2017, o Ministro Relator negou seguimento ao Habeas

Corpus,  com  fundamento  no  art.  13-XIX  c/c  art.  21-§  1º  do  RISTF,  por  contrariar

enunciado  606  da  Súmula  do  Tribunal:  é  incabível  habeas  corpus contra  decisão  do

Plenário ou de Turma do Supremo Tribunal Federal. Acrescentou que não era hipótese de

concessão  de  ofício,  porque  mesmo  antes  da  alteração do  inciso  IV do artigo  117 do

Código  Penal  (feita  pela  Lei  nº  11.596/2007),  tanto  a  sentença  condenatória  quanto  o
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acordão condenatório eram marcos interruptivos da prescrição, conforme a jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O  agravo regimental  sustenta  o  cabimento  do  writ ao  argumento  de  que  o

enunciado 606 do STF não tem efeito vinculante e que, no HC nº 105.959/DF, por maioria

apertada  de  votos  (6x5),  o  Plenário  do  STF  decidiu  que  o  habeas  corpus  não  é  o

instrumento  adequado para se  insurgir  contra  ato de Ministro  desta  Corte.  Assim,  esta

votação apertada e a nova composição da Corte, devido ao falecimento do Ministro Teori

Zavascki, recomendariam o reexame do tema.

No mérito, reitera a alegação de prescrição porque o acórdão condenatório não

seria marco interruptivo do prazo prescricional antes da Lei nº 11.596/2007; ou porque os

embargos de declaração tempestivos integram o julgamento do mérito, de modo que entre

o recebimento da  denúncia  (em  29 de setembro de 2011) e o julgamento dos embargos

declaratórios (em 10 de outubro de 2017) transcorreram mais de seis anos.

Por fim, requereu (i) a retratação  da decisão impugnada; (ii) a concessão de

liminar para suspender a eficácia do acórdão condenatório; (iii) a concessão da ordem de

habeas corpus.

Vieram  os  autos  à  Procuradoria-Geral  da  República  para  oferecimento  de

contrarrazões.

II

Os argumentos do agravante não encontram fundamento jurídico na lei vigente,

tampouco respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte.

Como bem apontado na decisão agravada, não  habeas corpus  contra  decisão

proferida pelo Plenário ou por  Turma do  Supremo Tribunal  Federal,  de acordo com o

enunciado 606 da Súmula do STF, que resume a jurisprudência dominante na Corte: “Não

cabe  habeas  corpus originário  para  o  Tribunal  Pleno  de  decisão  de  Turma,  ou  do

Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 

Esta firme jurisprudência restou reafirmada no julgamento do Habeas Corpus

nº 105.959, assim ementado:
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“HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  IMPETRAÇÃO
CONTRA  ATO  DE  MINISTRO  RELATOR  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 

1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra
ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.

2. Writ não conhecido”

(HC n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o
Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 17.2.2016, DJe 15.6.2016).

Ao contrário do que sustenta o agravante, não há indicativos  da possibilidade

de alteração da posição dessa Suprema Corte sobre a matéria,  haja vista os julgados mais

recentes continuarem no mesmo sentido. Vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA  ATO  JURISDICIONAL  DE  ÓRGÃO  FRACIONÁRIO  DA
CORTE. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº
606/STF. PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido
do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato
jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em
ação originária de sua competência.

2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606,
segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de
decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo
recurso”.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(HC 137701 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE.  EMBARGOS  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  IMPETRAÇÃO
CONTRA ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
WRIT  MANIFESTAMENTE  INCABÍVEL.  SÚMULA  Nº  606  DO  STF.
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. 

1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do
relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental,
que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes:
Rcl 11.022-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7/4/2011; AI
547.827-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-

HC 151.913                                                     4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5/4/2011; Pet 4.837-ED, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011).

2. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno.
Precedentes: (HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso,
DJe  de  19/12/08;  HC  nº  108.095/RJ,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJe  de
29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2011;
HC  106.054/MG,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJe  de  17/11/2010;  HC
105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010).

3.  A  impetração  é  manifestamente  incabível,  consoante  o  enunciando  da
Súmula  nº  606 do STF,  verbis:  “Não cabe habeas  corpus originário  para o
Tribunal  Pleno  de  decisão  de  Turma,  ou  do  Plenário,  proferida  em habeas
corpus ou no respectivo recurso”.

4. In casu, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(HC 131033  ED,  Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em 02/06/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017) 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  PENAL  E
PROCESSUAL PENAL.  CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL NO  ÂMBITO
DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
IMPETRAÇÃO  CONTRA  ATO  JURISDICIONAL DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  WRIT  MANIFESTAMENTE  INCABÍVEL.
SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno.
Precedentes: (HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso,
DJe  de  19/12/08;  HC  nº  108.095/RJ,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJe  de
29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2011;
HC  106.054/MG,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJe  de  17/11/2010;  HC
105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010). 

2.  A  impetração  é  manifestamente  incabível,  consoante  o  enunciando  da
Súmula  nº  606 do STF,  verbis:  “Não cabe habeas  corpus originário  para o
Tribunal  Pleno  de  decisão  de  Turma,  ou  do  Plenário,  proferida  em habeas
corpus ou no respectivo recurso”.

3. In casu, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(HC 130535  AgR,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em 03/05/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 03-06-2016 PUBLIC 06-06-2016) 
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Por  tais  fundamentos,  a  decisão  agravada  deve  ser  mantida,  para  negar

seguimento ao pedido.

Também não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício.

Em acórdão condenatório da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal de 23 de

maio de 2017, na Ação Penal nº 863, Paulo Salim Maluf foi condenado à pena de sete

anos, nove meses e dez dias de reclusão e  a  multa, pela prática do crime de lavagem de

bens, direitos ou valores.

A Corte decidiu que o crime, cometido na modalidade “ocultar”, é permanente.

Assim, o prazo prescricional teve termo inicial  no dia da cessação da permanência,  em

2006. 

A  prescrição  foi  interrompida  duas  vezes,  desde  a  data  final  do  crime:   a

denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2011 e a condenação sobreveio em 23 de maio

de 2017. 

Considerando a pena aplicada e o fato de o réu possuir mais de setenta anos, o

prazo prescricional para o delito de lavagem de bens é de seis anos, nos termos dos artigos

109-III, 110-§1º e 115 do Código Penal.

Não transcorreram mais de seis anos entre o término da prática do crime e o

recebimento  da  denúncia,  nem entre  esta  data  (último  marco)  e  acórdão  condenatório

(marco seguinte).

O agravante alega que houve prescrição porque o acórdão condenatório não era

previsto como marco interruptivo  da prescrição antes  da Lei nº  11.596/2007;  ou ainda

porque os embargos de declaração tempestivos e admissíveis integram o julgamento do

mérito e entre o recebimento da ação penal (29 de setembro de 2011) e o julgamento dos

embargos ( 10 de outubro de 2017) transcorreram mais de seis anos.

No entanto, tais argumentos são improcedentes.

O  acórdão  condenatório  já  era  tratado  pelo  Código  Penal  como  marco

interruptivo do prazo prescricional mesmo antes da alteração feita pela Lei nº 11.596/2007.

Portanto, não é caso de retroatividade de novatio legis in pejus. Neste sentido,  colaciono

estes precedentes:
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“PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACÓRDÃO. 

Quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à
apelação surge como fator interruptivo da prescrição. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –  MARCO INICIAL. O
marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória coincide com a
data em que possível a execução do título judicial condenatório.” 

(HC 110232, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017) 

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  “HABEAS  CORPUS”  –  PRETENDIDA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA CONSUMAÇÃO
DA  PRESCRIÇÃO  PENAL  –  INOCORRÊNCIA  –  EFICÁCIA
INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A
PENA  IMPOSTA  NA  SENTENÇA  OU  QUE  REFORMA  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – 

O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº
11.596/2007, consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório
que aumenta a pena em razão de recurso interposto pelo Ministério Público ou
que  reforma  sentença  absolutória  reveste-se  de  eficácia  interruptiva  da
prescrição penal. Precedentes.” 

(RHC  142852  AgR,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em
23/06/2017,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-143  DIVULG  29-06-2017  PUBLIC  30-06-
2017) 

Por  fim,  a  oposição  de  embargos  de  declaração  não  interrompe  o  prazo

prescricional com a publicação do acórdão condenatório, dada a ausência de previsão legal

e até mesmo a falta de razão hermenêutica para tanto. Em verdade, a oposição de embargos

declaratórios não protelatórios apenas afasta o imediato trânsito em julgado da condenação,

não afetando a interrupção do prazo prescricional  prevista no artigo 117-IV do Código

Penal.

Pelo exposto, requeiro o não provimento do agravo do agravo regimental.

Brasília, 14 de fevereiro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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