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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 MALUF, em face de decisão que negou seguimento ao habeas

corpus interposto contra o Relator da Ação Penal nº 863, Ministro Edson Fachin, por ter

decretado o cumprimento imediato da pena aplicada pelo Supremo Tribunal Federal.

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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I

Antônio  José  Carvalho Silveira impetrou  habeas  corpus em favor de  Paulo

Salim Maluf, arguindo, essencialmente: (i) prescrição; e (ii) ausência de fundamentação

idônea para o encarceramento do réu.

A decisão agravada, de 26 de dezembro de 2017, negou seguimento ao Habeas

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

inadmissível e contrário à Súmula do Tribunal.

Considerou ser incabível  habeas corpus contra decisão  do Supremo Tribunal

Federal, a teor da jurisprudência consolidada no enunciado 606 da Súmula da Corte. 

Acrescentou que não era o caso  de concessão da ordem de habeas corpus  de

ofício, porque o acórdão condenatório prolatado na Ação Penal nº 863 afastou a prescrição

do crime de lavagem de bens, direitos ou valores. Destacou que não havia necessidade de

fundamentar a ordem de prisão do paciente nos requisitos do artigo 312 do CP, por não se

tratar de prisão cautelar, mas de prisão para execução definitiva da pena imposta, diante da

negativa de seguimento dos embargos infringentes.

Neste  agravo regimental,  o condenado  sustenta  que o crime de lavagem de

capitais  cessou  em 2004,  com o  desmascaramento  da  ocultação,  pois  já  havia  provas

materiais nos autos da Ação Penal nº 863. Em complemento, citou diversas reportagens

veiculadas em 2005 a fim de evidenciar a “descoberta” dos valores ocultados.

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

liminar  para  suspender  a  eficácia  do  acórdão  condenatório;  (iii)  o  reconhecimento  da

prescrição; (iv) revogação da prisão ou concessão de liberdade vinculada até decisão do

plenário ou ainda imposição de prisão domiciliar.

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

contrarrazões.

II

Inicialmente,  observo que não foram apresentados argumentos  contra  o não

conhecimento do habeas corpus.
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A decisão agravada aponta, com razão, que cabe habeas corpus contra decisão

de Turma do Supremo Tribunal Federal nos termos de seu enunciado 606, que resume sua

jurisprudência consolidada, nestes termos: 
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“Não cabe  habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão

de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo

recurso”. 

A  jurisprudência  aplica  este  enunciado em caso de  decisão  monocrática  de

Ministro da Corte Suprema. Vejamos:

“HABEAS  CORPUS.  ATO  DE  MINISTRO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA
SÚMULA  606/STF.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  FLAGRANTE  OU
ABUSO  DE  PODER  QUE  AUTORIZE  A  CONCESSÃO  DA  ORDEM  DE
OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE
FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1.  É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Casa  de  Justiça,  no  sentido  do  não
cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal
Federal.  Aplicação  analógica  do  óbice  da  Súmula  606/STF.  Precedente
específico:  HC  86.548,  da  relatoria  do  ministro  Cezar  Peluso.  Outros
precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia;
HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR,
da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da
ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que
a  prisão  preventiva,  para  fins  de  extradição,  encontra-se  regularmente
fundamentada.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”  (HC  n.
104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  WRIT  IMPETRADO
CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  NÃO  CABIMENTO.  PRECEDENTES  DO  STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus
contra  ato  de  Ministro  Relator,  de  Turma,  ou  do  próprio  Tribunal  Pleno.
Precedentes. 

II  -  Para impugnar ato do Relator  que a parte entenda prejudicial  ao seu
direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de
agravo regimental. 

III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” 

(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).

Este  posicionamento  foi  reafirmado  no  ulgamento  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, DJe 15.6.2016).

Assim,  a  decisão  agravada  deve  ser  mantida  no  que  tange  à  negativa  de

seguimento do writ.

Analiso a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Em acórdão condenatório  da  1ª Turma da Suprema Corte  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 multa pela prática do crime de lavagem de bens, direitos ou

valores.

Na  ocasião,  entendeu-se  que  este  delito,  quando  cometido  na  modalidade

“ocultar”, é permanente. Assim, o início do prazo prescricional teve início com a cessação

da permanência, em 2006. 

A prescrição foi interrompida duas vezes: com o recebimento da denúncia em

29 de setembro de 2011 e com a condenação 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.

Todavia,  não  transcorreram  mais  de  seis  anos  entre  a  cessão do  crime  e o

recebimento da denúncia, nem entre este último marco e o acórdão condenatório.

O agravante alega que houve prescrição,  porque  a permanência  do  crime  de

lavagem de capitais  cessou em 2004, quando já havia provas materiais  da prática delitiva

nos  autos  da  Ação  Penal  nº  863.  Cita diversas  reportagens  veiculadas  em  2005  que

desmascarariam a ocultação de valores.

Ocorre que esta tese demanda dilação probatória.  Seria necessário reexaminar

provas contidas nos autos  para verificar  quando cessou a permanência da ocultação dos

valores  por  Paulo  Maluf,  o  que  é  absolutamente  incabível  em  habeas  corpus.  Neste

sentido, o julgado abaixo transcrito:
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“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  �HABEAS  CORPUS� �PRETENDIDO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL � ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA � SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES
À  ACUSAÇÃO  PENAL  � CONTROVÉRSIA  QUE  IMPLICA  EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA
ESSENCIALMENTE  PROBATÓRIA  � INVIABILIDADE  NA  VIA
SUMARÍSSIMA  DO  �HABEAS  CORPUS� � RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO . - 

A  extinção  anômala  do  processo  penal  condenatório,  em  sede  de  �habeas
corpus�, embora excepcional, revela-se possível, desde que se evidencie � com
base em situações revestidas de liquidez � a ausência de justa causa. Para que
tal  controle  jurisdicional  se  viabilize,  no  entanto,  impõe-se  que  inexista
qualquer  situação  de  iliquidez  ou  de  dúvida  objetiva  quanto  aos  fatos
subjacentes à acusação penal,  pois  o  reconhecimento da ausência de justa
causa,  para efeito  de extinção do procedimento  persecutório,  reveste-se de
caráter  extraordinário,  quando  postulado  em  sede  de  �habeas  corpus�.
Precedentes . 

- A liquidez dos fatos constitui  requisito inafastável na apreciação da justa
causa,  pois  o  remédio  processual  do  �habeas  corpus� não  admite  dilação
probatória,  nem  permite  o  exame  aprofundado  de  matéria  fática,  nem
comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.”

(STF - RHC: 121238 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda
Turma, Data de Publicação: DJe-164 DIVULG 25-08-2014 PUBLIC 26-08-2014) – Negritos acrescidos

Pelo exposto, requeiro o não provimento do agravo regimental.

Brasília, 14 de fevereiro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge

Procuradora-Geral da República
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