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Tese 387 

INDULTO – CONCESSÃO AOS CONDENADOS POR 

CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS – 

INADMISSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO 

XLIII,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

A vedação constitucional à concessão da graça aos autores 

de crimes hediondos, tráf ico de drogas, tortura e terrorismo 

engloba o indulto colet ivo, uma vez que a competência 

privativa do Presidente da República, prevista no art igo 84, 

inciso XII, da Constituição Federal está l imitada pela 

vedação do art igo 5º, inciso XLIII, do Texto Constitucional.  

(D.O.E. ,   p . )          
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos de Agravo em Execução nº 0040514-

10.2014.8.26.0000, Comarca de São Paulo, em que é agravante o 

executado DIEGO HENRIQUE SANTOS, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da 

Constituição Federal, artigo 26 caput, da Lei nº 8.038/90, artigo 530 

do Código de Processo Civil e o artigo 255 caput, do RISTJ, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, de acórdão da Décima Segunda Câmara Criminal, pelos 

motivos adiante aduzidos: 

 

 



 
Recurso Especial nº 0040514-10.2014.8.26.0000 

                      Página 3 de 28 
 
 
 
 

 

 

1. RESUMO DOS AUTOS 

 O sentenciado DIEGO HENRIQUE SANTOS 

interpôs agravo em execução1 de decisão do Juízo de Direito da 

Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que 

indeferiu o pedido de indulto da pena aplicada na Ação Penal nº 

0031424-90.2012, da 24ª Vara Criminal do Foro Central da 

comarca de São Paulo, por infração ao art. 33, caput, c.c. o seu 

§4º, da Lei nº 11.343/062. 

 Os julgadores da Colenda Décima Segunda Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

por unanimidade de votos, “deram provimento ao recurso para 

indultar as penas impostas a Diego Henrique Santos no 

processo 0031424-90.2012.8.26.0050”3.  

 Assim entenderam os Doutos Julgadores, nos 

termos do voto do Relator Des. VICO MAÑAS: 

 

                                           

 

1 Agravo em Execução – fls. 3/8 
2 Decisão – fls. 24 
3 Acórdão – fls. 52/58 
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 Assim decidindo, o v. acórdão negou vigência ao art. 

2º, I, da Lei nº 8.072/90, ao art. 44 da Lei nº 11.343/06, art. 1º, XIII, e 

art. 8º, II, do Decreto Presidencial nº 7.648, de 21-12-2011, 

autorizando a presente interposição, com base no art. 105, inciso III, 

alínea “a”, da Constituição Federal. 

 Ademais, violou a recente Súmula 512 do Superior 

Tribunal de Justiça, assim editada: A aplicação da causa de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 

não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.  

 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL: 

 Assim dispõem os artigos 2º, I, da Lei nº 8.072/90, 44 

da Lei nº 11.343/06, 1º, XIII, e 8º, II, do Decreto Presidencial nº 7.873, 

de 26 de dezembro de 2012: 

 

LEI N º 8.072/90 

 Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de: 

 I – anistia graça e indulto. 

 

LEI Nº 11.343/06 
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 Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 
34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de 
sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, 
vedada a conversão de suas penas em restritivas de 
direitos. 

 

DECRETO Nº 7.873/2012 

 Art. 1º É concedido indulto coletivo às pessoas, 
nacionais e estrangeiras: 

 ..... 

 XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o 
regime aberto ou substituída por pena restritiva de 
direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou ainda 
beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que 
tenham cumprido, presas provisoriamente, até 25 de 
dezembro de 2012, um sexto da pena, se não reincidentes, 
ou um quinto, se reincidentes; 

 ..... 

 Art. 8º Os benefícios previstos neste Decreto não 
alcançam as pessoas condenadas: 

 II - por crime de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de 
droga, nos termos do caput do art. 33, § 1o, e dos arts. 34 
a 37 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; 

 

  A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º XLIII, 

vedou aos crimes hediondos e aos crimes de tráfico de entorpecentes, 

tortura e terrorismo a concessão de graça: 
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 “XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem;” 

 

  Atendendo o comando constitucional, o art. 2º, I, da Lei 

nº 8.072/90 e o art. 44 da Lei nº 11.343/06 vedaram expressamente a 

concessão de graça e indulto, conforme o texto legal supradestacado. 

  Já foi objeto de discussão jurisprudencial se a vedação 

constitucional de concessão de graça aos crimes hediondos e 

assemelhados alcançava também o instituto do indulto. Questionou-se, 

assim, a constitucionalidade do disposto no art. 2º, I, da Lei nº 

8.072/90, que veda o benefício do indulto aos condenados por esses 

delitos. Como se sabe, a graça e o indulto são expressões do poder de 

clemência do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da 

CF. A graça é concedida a um determinado sujeito, atendendo a 

motivos ou circunstâncias específicas, enquanto que o indulto 

propriamente dito é coletivo, de caráter genérico. A graça é também 

reconhecida como forma de indulto individual. 

  O Plenário do Supremo Tribunal Federal dirimiu essa 

questão no julgamento do HC Nº 77.528 e reconheceu a 
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constitucionalidade do art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90, com o 

entendimento de que o termo graça, disposto no art. 5º, XLIII, da CF, 

englobaria o indulto: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL 
E PROCESSUAL PENAL. INDULTO, ANISTIA, 
GRAÇA E COMUTAÇÃO DE PENAS. EXCLUSÃO 
DOS BENEFÍCIOS, EM RELAÇÃO AOS AUTORES 
DE CRIMES HEDIONDOS (ART. 2º, INC. I, DA LEI 
Nº 8.072, DE 26.07.1990, MODIFICADA PELA LEI Nº 
2.365, DE 05.11.1997, ART. 8º, INCISO II: 
LEGALIDADE. "HABEAS CORPUS". 1. O Plenário do 
Supremo Tribunal Federal firma entendimento no 
sentido da constitucionalidade do inciso I do art. 2º da 
Lei nº 8.072, de 26.07 .1990 (modificada pela Lei nº 8.930, 
de 06.09.1994), na parte em que considera insuscetíveis de 
indulto (tanto quanto de anistia e graça), os crimes 
hediondos por ela definidos, entre os quais o de 
latrocínio, pelo qual foi condenado o paciente. 2. E 
também no sentido da legalidade do inciso II do Decreto 
nº 2 .365, de 05.11.1997, que exclui dos benefícios, por ele 
instituídos (indulto e comutação de pena), "os 
condenados por crimes hediondos definidos" na mesma 
legislação. 3. É firme, igualmente, por outro lado, a 
jurisprudência da Corte, no Plenário e nas Turmas, 
considerando válidos Decretos de indulto coletivo, que 
beneficiam indeterminadamento os condenados por 
certos delitos e não os condenados por outros, conforme 
critérios razoáveis de polícia criminal do Presidente da 
República (Plenário: "H.C." Nº 74.132). 4. "Habeas 
Corpus" indeferido, por maioria, nos termos do voto do 
Relator. 
(HC 77528, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, 
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Tribunal Pleno, julgado em 18/02/1999, DJ 22-10-1999 
PP-00058 EMENT VOL-01968-02 PP-00285)  

 

 Seguiram-se outros julgados com a mesma orientação, 

que reputaram como inconstitucional a concessão de indulto ou 

comutação da pena (indulto parcial) aos condenados por crime 

hediondo ou assemelhado: 

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E 
PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CRIME 
HEDIONDO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 
N. 7.046/2009. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. 
IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A 
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme 
no sentido de que o instituto da graça, previsto no art. 5.º, 
inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a 
comutação da pena, estando a competência privativa do 
Presidente da República para a concessão desses 
benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido 
dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O Decreto n. 
7.046/2009 dispõe que a concessão dos benefícios de 
indulto e comutação da pena não alcança as pessoas 
condenadas por crime hediondo, praticado após a edição 
das Leis ns. 8.072/1990, 8.930/1994, 9.695/1998, 
11.464/2007 e 12.015/2009. 3. Ordem denegada. 

(HC 115099, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda 
Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-
03-2013)  
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EMENTA Habeas Corpus. Comutação de pena. Indulto. 
Inadmissibilidade. Crime equiparado a hediondo 
caracterizado. Impossibilidade. Aplicação do art. 8º, II, 
do Decreto nº 6.706/08. Ordem denegada. 1. A 
comutação nada mais é do que uma espécie de indulto 
parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí 
porque a vedação à concessão de indulto em favor 
daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 
2º, I, da Lei nº 8.072/90 - abrange também a comutação. 
Precedentes. (HC nº 84.734/SP, Segunda Turma, Rel. 
Min. Cezar Peluso, DJe de 26/3/10; HC nº 96;431/RJ, 
Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 15/5/09; 
HC nº 94.679/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJe de 19/12/08). 2. Ordem denegada. 

(HC 103618, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-213 DIVULG 05-11-
2010 PUBLIC 08-11-2010 EMENT VOL-02426-01 PP-
00128)  

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 
FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS 
PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO 
ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 
CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR 
DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a 
penas privativas de liberdade insere-se no exercício do 
poder discricionário do Presidente da República, limitado 
à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta 
da República. A outorga do benefício, precedido das 
cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética 
alegação de ameaça à segurança social, que tem como 
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parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. 
Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o 
indulto seja concedido aos condenados por crimes 
hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, independentemente do 
lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a 
Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 
para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se 
legitimidade à indulgencia principis. Referendada a 
cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no 
período de férias forenses.  

(ADI 2795 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, 
Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 20-06-2003 PP-
00056 EMENT VOL-02115-22 PP-04558 JBC n. 49, 2004, p. 
87-90)  

 

 O Superior Tribunal de Justiça adotou esse 

entendimento: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO 
DE DROGAS. CONCESSÃO DE INDULTO. 
DECRETO Nº 7.648/2011. IMPOSSIBILIDADE. ART. 
5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUSA 
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA 
LEI Nº 11.343/06. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO EM 
EXECUÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL 
NÃO ADMITIDO. IMPETRAÇÃO DESTE WRIT. VIA 
INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM 
SUBSTITUIÇÃO A AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. 
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1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas 
corpus em substituição a agravo em recurso especial. 

2. É imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a 
bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, 
devendo ser observada sua função constitucional, de 
sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em 
coação ou ameaça à liberdade de locomoção. 

3. "O habeas corpus é garantia fundamental que não 
pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização 
como remédio heróico, e seu emprego não pode servir a 
escamotear o instituto recursal previsto no texto da 
Constituição" (STF, HC 104.045/RJ). 

4. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser 
reconhecida. O Supremo Tribunal Federal já asseverou a 
inconstitucionalidade da concessão de indulto a 
condenado por tráfico de drogas, independentemente do 
quantum da pena imposta, diante do disposto no art. 5º, 
XLIII, da Constituição Federal. Precedente. Seguindo a 
mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de não ser possível o 
deferimento de indulto a réu condenado por tráfico de 
drogas, ainda que tenha sido aplicada a causa de 
diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, 
circunstância que não altera a tipicidade do crime. 
Precedentes. 

5. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 254.159/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2012, 
DJe 06/12/2012) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO 
DE DROGAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. (1) WRIT 



 
Recurso Especial nº 0040514-10.2014.8.26.0000 

                      Página 19 de 28 
 
 
 
 

 

 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) 
CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 
7.420/2010. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º, XLIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/2006. IRRELEVÂNCIA. (3) WRIT NÃO 
CONHECIDO. 

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do 
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica 
do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente 
a ordem como substitutiva de recurso especial. 

2. No caso em apreço, inexiste manifesta ilegalidade pois 
o aresto impugnado está em consonância com o 
entendimento dos Tribunais Superiores. 

3. O Supremo Tribunal Federal já asseverou a 
inconstitucionalidade da concessão de indulto a 
condenado por tráfico de drogas, independentemente do 
quantum da pena imposta, diante do disposto no art. 5º, 
XLIII, da Constituição Federal. Precedente. 

4. Seguindo a mesma linha, o Superior Tribunal de 
Justiça firmou entendimento no sentido de não ser 
possível o deferimento de indulto a réu condenado por 
tráfico de drogas, ainda que tenha sido aplicada a causa 
de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 
11.343/2006, circunstância que não altera a tipicidade do 
crime. 

Precedentes. 

5. Writ não conhecido. 



 
Recurso Especial nº 0040514-10.2014.8.26.0000 

                      Página 20 de 28 
 
 
 
 

 

 

(HC 263.686/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, 
DJe 01/07/2013) 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
CONSTITUCIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA 
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4.º DO ART. 33 
DA LEI N.º 11.343/06. CRIME HEDIONDO. 
INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 

1. Consoante entendimento firmado pelos Tribunais 
Superiores, não obstante a graça individual e o indulto 
coletivo sejam modalidades do poder de graça do 
Presidente da República (art. 84, inciso XII, da 
Constituição Federal), a concessão desses benefícios está 
limitada à restrição contida no art. 5.º, inciso XLIII, da 
Carta da República. 

2. A Constituição Federal veda expressamente a 
concessão de graça e indulto aos condenados pelo crime 
de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante o fato 
de ter sido aplicada na fixação da pena a causa de 
diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, 
porquanto remanesce a mesma tipificação da conduta. 

3. Ordem denegada. 

(HC 160.102/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 
CONDENAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE 
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA 
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
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HEDIONDEZ DO DELITO NÃO AFASTADA. 
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE INDULTO E 
COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, 
da Lei 11.343/2006, não afasta a natureza hedionda do 
delito de tráfico de ilegal de entorpecentes. 

2. A Constituição Federal veda expressamente a 
concessão de graça e indulto aos condenados pelo crime 
de tráfico ilícito de entorpecentes. Do mesmo modo, nos 
termos do art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90, é vedada a 
concessão de indulto a crimes hediondos e equiparados. 

3. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 187.565/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), 
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 
23/10/2012) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO 
ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. HEDIONDEZ 
CARACTERIZADA. CONCESSÃO DE INDULTO. 
IMPOSSIBILIDADE. 

1. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da 
Lei n.º 11.343/2006, não desnatura o caráter hediondo do 
crime de tráfico de entorpecentes. 

2. Inviável a concessão de indulto a condenados pela 
prática de tráfico de drogas, delito equiparado a 
hediondo. Inteligência dos arts. 2º, I, da Lei nº 8.072/1990 
e 8º do Decreto nº 7.046/2009. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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(AgRg no REsp 1250716/MS, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
28/08/2012, DJe 10/10/2012) 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO ILÍCITO 
DE ENTORPECENTES. CRIME HEDIONDO. 
COMUTAÇÃO. DECRETO 3.226/99. 
IMPOSSIBILIDADE. 

1. Não é possível a concessão de indulto aos condenados 
por crime hediondo, não se podendo falar em comutação 
de pena, pois esta constitui modalidade de indulto 
parcial. 

2. Recurso especial conhecido em parte (alínea "c"), mas 
nessa parte improvido. 

(REsp 302.226/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2004, DJ 
20/09/2004, p. 336) 

 

 A propósito, como destacado pelo Ministro SYDNEI 

SANCHES, em seu voto no julgamento do citado HABEAS CORPUS 

nº 77.528: 

 “5. Na verdade, se a norma do inc. XLIII do art. 5º 
da Constituição Federal vedou a concessão do benefício 
da graça, que é indulto individual, e até o da anistia, que 
depende de lei, nas hipóteses de crimes hediondos como 
tal definidos, não há de ter pretendido, com o disposto no 
art. 84, XII, deixar ao Presidente da República a 
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possibilidade, mediamte indulto coletivo, contemplar os 
praticantes de tais delitos. 

 Em outras palavras, a Constituição não tolera que 
qualquer indivíduo que haja praticado crime legalmente 
considerado hediondo, seja contemplado com a graça 
(indulto individual), não há de tolerar que o mesmo 
individuo seja beneficiado mediante o expediente do 
indulto coletivo”. 

   

 No caso presente, a despeito da natureza hedionda do 

delito pelo qual condenado o recorrente, o v. acórdão recorrido 

estendeu-lhe o indulto coletivo, violando os preceitos legais já 

mencionados. 

  

 

 Um outro argumento embasou a r. decisão a quo: 

eventual controvérsia sobre a hediondez do delito de tráfico quando 

reconhecida a forma privilegiada, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 

11.343/06. 

 A questão está sedimentada. O Superior Tribunal de 

Justiça editou a Súmula 512, a partir de julgamento levado a cabo em 

11 de junho de 2014, com o seguinte teor: A aplicação da causa de 
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diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 

não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.  

  

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA, PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
11.343/2006. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 
ORIENTAÇÃO CONFIRMADA PELA 3ª SEÇÃO DO 
STJ, NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROGRESSÃO DE REGIME (REQUISITO 
OBJETIVO) E LIVRAMENTO CONDICIONAL. 

PRAZOS PREVISTOS NA LEI 8.072/90, NA 
REDAÇÃO DA LEI 11.464/2007, E ART. 83, V, DO 
CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I. A incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006 não afasta a natureza hedionda do  delito - 
orientação confirmada no julgamento, pela 3ª Seção do 
STJ, do REsp 1.329.088/RS, de relatoria do Ministro 
Sebastião Reis Júnior, em 13/03/2013, sob o regime dos 
recursos representativos de controvérsia -,  o que conduz 
aos prazos previstos na Lei 8.072/90, na redação da Lei 
11.464/2007, e art. 

83, V, do Código Penal, para a obtenção dos benefícios 
da progressão de regime (requisito objetivo) e de 
livramento condicional. 

Precedentes do STJ. 
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II. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1259135/MS, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, 
DJe 01/07/2013)  

 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. HEDIONDEZ 
CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 
1.329.088/RS. QUESTÃO PACIFICADA PELA 
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no 
sentido de que a aplicação da causa de diminuição de 
pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não 
implica no afastamento da equiparação existente entre o 
delito de tráfico ilícito de drogas e os crimes hediondos, 
dado que não há a constituição de novo tipo penal, 
distinto da figura descrita no caput do mesmo artigo, não 
sendo, portanto, o "tráfico privilegiado" tipo autônomo. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg nos EDcl no REsp 1297936/MS, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 
julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013) 

 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPP). PENAL. 
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TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 
4º, DA LEI N. 

11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CARÁTER 
HEDIONDO. MANUTENÇÃO. 

DELITO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA. 
EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO. 

REQUISITO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ART. 2º, § 
2º, DA LEI N. 

8.072/1990. OBRIGATORIEDADE. 

1. A  aplicação da causa de diminuição de pena prevista 
no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a 
hediondez do crime de tráfico de drogas, uma vez que a 
sua incidência não decorre do reconhecimento de uma 
menor gravidade da conduta praticada e tampouco da 
existência de uma figura privilegiada do crime. 

2. A criação da minorante tem suas raízes em questões de 
política criminal, surgindo como um favor legislativo ao 
pequeno traficante, ainda não envolvido em maior 
profundidade com o mundo criminoso, de forma a 
propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de 
ressocialização. 

3. Recurso especial provido para reconhecer o caráter 
hediondo do delito de tráfico de drogas, mesmo tendo 
sido aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 
4º, da Lei n. 11.343/2006, e para determinar que, na 
aferição do requisito objetivo para a progressão de  
regime,  seja  observado  o  disposto  no  art.  2º,  §  2º, da  
Lei n. 8.072/1990, com a redação atribuída pela Lei n. 

11.464/2007, ficando restabelecida a decisão do Juízo da 
Execução. 
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(REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 
26/04/2013) 

 

 

 Por todo o exposto, o v. acórdão negou vigência ao art. 

2º, I, da Lei nº 8.072/90, ao art. 44 da Lei nº 11.343/06 e aos arts. 1º, 

XIII, e 8º, II, do Decreto Presidencial nº 7.873, de 26/12/2012, ao 

conceder o indulto da pena aplicada ao recorrido pela prática do crime 

de tráfico de entorpecentes.  

 Em consequência, esse julgado da Corte Estadual deve 

ser cassado, restaurando-se a decisão de primeiro grau de jurisdição, 

que indeferiu o pedido de indulto da pena aplicada na Ação Penal nº 

0031424-90.2012, da 24ª Vara Criminal do Foro Central da comarca 

de São Paulo, por infração ao art. 33, caput, c.c. o seu §4º, da Lei nº 

11.343/06. 

 

 

4. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

 Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo que o presente recurso especial tenha o seu 

processamento admitido por esta E. Presidência e, após, seja 
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conhecido e provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para 

cassar o v. acórdão recorrido proferido em favor do sentenciado 

DIEGO HENRIQUE SANTOS, restabelecendo a decisão que 

indeferiu pedido de indulto. 

São Paulo, 15 de janeiro de 2015. 

 

 
 
 

LILIANA MERCADANTE MORTARI 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 


