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Tese 402 

INDULTO – COMUTAÇÃO DE PENAS – CONDENADO QUE 

CUMPRE PENAS POR CRIMES COMUM E HEDIONDO – 

INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO SOMENTE EM RELAÇÃO AO 

COMUM. 

Quando o condenado está cumprindo penas pela prática de crimes 

hediondos e comuns, a comutação somente por incidir em relação 

ao delito comum. 

(D.O.E.,  p. )   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0084435-

19.2014.8.26.0000, comarca de Bauru, em que figura como 

agravante Ministério Público, e como agravado F. F., vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpor 

o presente RECURSO ESPECIAL, em face dos v. acórdãos de 

fls. 90/103, e 118/124, pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

 

 

    F. F., inconformado com a decisão 

do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dasExecuções Criminais 

da Comarca de Bauru SP, que  indeferiu pedido de comutação 
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de penas com base no  Decreto nº 7.873/12 (fls. 54/54v), 

interpôs o presente agravo.   

    Fundou-se para agravar, em síntese, 

no preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para 

a concessão do benefício, e que o Magistrado considerou 

falta disciplinar posterior à edição do Decreto nº 

7.873/12 como impedimento à benesse.   

    Em contrarrazões, a Justiça Pública 

se manifestou de molde a afastar os argumentos lançados em 

sede de recurso. 

    A 6ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferiu a seguinte 

decisão:  

 

"deram provimento ao agravo interposto por F. 

F. para, reformada a decisão de 1º Grau, 

conceder-lhe a comutação de 1/5 (um quinto) de 

sua pena, nos termos do Decreto 7.873/12, em 

relação ao restante dacondenaçãoque possuía 

quando da edição do referido Indulto de  Natal. 

V.U." negritei e sublinhei 

 

    O Ministério Público, pelo Setor de 

Recursos Extraordinários e Especiais, opôs embargos de 

declaração, com a objetiva finalidade de obter a 
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especificação sobre quais crimes incidiriam a comutação, 

pois havia concurso de crime comum e outro hediondo, tal 

como especificado no arrazoado. 

    Os embargos opostos foram 

rejeitados. 

 

    Transcreve-se, por oportuno, os 

Acórdãos combatidos:  

 

    "Registro: 2015.0000300085  

 

 ACÓRDÃO Vistos relatados e 

discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 

0084435-19.2014.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em queé 

agravante F. F., é agravado MINISTÉRIO  PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

 

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "deram provimento ao agravo interposto 

por F. F. para, reformada a decisão de 1º Grau, conceder-

lhe a comutação de 1/5 (um quinto) desua pena, nos termos 

do Decreto 7.873/12, em relação ao restante da  condenação 

que possuía quando da edição do referido Indulto de  
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Natal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este  acórdão. 

 

O julgamento deve a participação 

dos Exmo. Desembargadores JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA 

(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MARCOS CORRÊA.  

 

São Paulo, 30 de abril de 2015 

 

Marco Antonio Marques da Silva 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO - nº 0084435-19.2014.8.26.0000  

6ª Câmara Criminal 

Agravante: F. F. 

Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Voto nº 22331 
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COMUTAÇÃO (DECRETO Nº 

7.873/12)INDEFERIMENTO ALEGADO NÃO  

PREENCHIMENTO DO REQUISITO  

SUBJETIVO INOCORRÊNCIA CONDIÇÕES  

OBJETIVAS E PESSOAIS CUMPRIDAS  

ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E  

PARECER FAVORÁVEL DO CONSELHO  

PENITENCIÁRIO INEXISTÊNCIA DE ÓBICE  

PARA OS BENEFÍCIOS BENESSE  

CONCEDIDA REDUÇÃO DE 1/5 (UM  

QUINTO) DA REPRIMENDA - RECURSO  

PROVIDO.  

 

F. F., qualificadonos autos, 

inconformado com a decisão do MM. Juiz deDireito Davi 

Márcio Prado Silva, da 1ª Vara das  Execuções Criminais da 

Comarca de Bauru SP, que  indeferiu pedido de comutação de 

penas com base no  Decreto nº 7.873/12 (fls. 54/54v), 

interpôs o presente  agravo.   

Funda-se para agravar, em síntese, 

no preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para 

a concessão do benefício, e que o Magistrado considerou 

falta disciplinar posterior à edição do Decreto nº 

7.873/12 como impedimento àbenesse.   
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Em contrarrazões, a Justiça Pública 

se manifestou de molde a afastar osargumentos lançados em 

sede de recurso.   

O Magistrado a quo manteve a 

decisão recorrida por seus próprios fundamentos, 

determinando a remessa dos autos à Superior Instância 

(fls. 75).  A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

improvimento do agravo.   

É o relatório.   

O agravante cumpre pena total de23 

(vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de  

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de 01  

(um) homicídio qualificado, 01 (um) roubo qualificado e  

01 (uma) extorsão.  

Pleiteou comutação de penas, 

nostermos do Decreto Presidencial nº 7.873/12, o que foi  

negado, sob o fundamento de que não possuía o  requisito 

subjetivo, pois cometeu falta grave em  11/03/2013 (fls. 

54/54v).   

Sustenta possuir os 

requisitosobjetivo e subjetivo para obter a benesse, e que 

não há  previsão no Decreto para a interpretação dada pelo  

Magistrado, visto que fatos posteriores aos prazos  

previstos nos decretos presidenciais não podem  interferir 

na decisão.   
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Razão assiste ao agravante.  

Segundo o Boletim Informativo,expedido em 16/01/2013, o 

reeducando, reincidente,  completou 2/3 (dois terços) da 

reprimenda pelo crime  impeditivo e 1/3 (um terço) das 

penas pelos crimes  comuns em 25/07/2012 (fls. 08/12).   

Desse modo, Flaubert atendia 

aodisposto no artigo 2º, caput, do Decreto nº 7.873/12  

(grifos nossos):  As pessoas condenadas à pena  privativa 

de liberdade, não  beneficiadas com a suspensão  

condicional da pena, ainda que  substituída por pena 

restritiva de  direitos, na forma do art. 44 do Código  

Penal, que, até 25 de dezembro de  2012, tenham cumprido 

um quarto da  pena, se não reincidentes, ou um terço,  se 

reincidentes, e não preencham os  requisitos deste Decreto 

para receber  indulto, terão comutada a pena  remanescente 

de um quarto, se não  reincidentes, e de um quinto, se  

reincidentes, aferida em 25 de  dezembro de 2012.   

Observo, também, que o Decretonº 

7.873/12, no artigo 4º, subordina a concessão da  

comutação à “inexistência da prática de falta grave  nos 

últimos doze meses de cumprimento de pena”.   

Assim, a falta grave cometida 

posteriormente ao período de 12 meses estabelecido na 

norma não impede o benefício.   

Nesse sentido a jurisprudência: 
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INDULTO - Benefício concedido -

Decreto Presidencial n. 2.838/98 que  não condiciona a 

comutação da pena  aos méritos do condenado - Exigência  

apenas de ausência de falta grave nos  últimos doze meses 

e que não tenha o  beneficiário sido apenado por crimes  

hediondos, de racismo, terrorismo e  tráfico ilícito de 

entorpecentes, nem  responda a processo por esses delitos 

-  Inadmissível condicionar o indulto ou a  comutação de 

penas a requisitos não  previstos pelo decreto que os 

concedeu -  Decisão mantida - Recurso não provido.  

(Agravo n. 331.335-3 - Marília - 5ªCâmara Criminal - 

Relator: Dante  Busana - 18.04.02 - V.U.).  AGRAVO EM 

EXECUÇÃO - Pedido deindulto pleno (Decreto Presidencial n.  

2.002/96, artigo 1º, inciso I) - Requisito  objetivo 

satisfeito - Parecer da Comissão  Técnica de Classificação 

e do Conselho  Penitenciário desfavorável - Condenado  

que, contudo, mostra-se merecedor do  benefício, face a 

boa conduta carcerária,  ausência de infrações 

disciplinares e  atividade laborterápica - Requisitos  

objetivos e subjetivos preenchidos -  Recurso provido para 

conceder o perdão  da pena. (Agravo n. 255.511-3 - 

SãoPaulo - 4ª Câmara Criminal - Relator:  Passos de 

Freitas - 22.09.98 - V.U.).   

Portanto, preenchidos osrequisitos 

objetivos, contando com atestado de bom  comportamento 

(fls. 07) e parecer favorável do  Conselho Penitenciário 
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(fls. 38), correto seria o  deferimento da comutação, 

reduzindo-se 1/5 (um  quinto) do remanescente da 

reprimenda.   

Como ressaltou a Defesa, 

fatosposteriores não podem ser considerados quando a  

comutação se refere ao Decreto nº 7.873/12, cuja  função é 

perdoar, parcial ou integralmente,  condenações 

pretéritas.   

Ademais, necessário frisar que a 

Lei 10.792/03, entre outras alterações, modificou a 

redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal,inserindo 

no § 2º: “Idêntico procedimento será adotado  na concessão 

de livramento condicional, indulto e  comutação de penas, 

respeitados os prazos  previstos nas normas vigentes” 

(grifamos).  Ressalto, também, que a partir do Decreto nº 

7.046/09, foi inserido o parágrafo único noartigo 3º, onde 

consta (redação repetida em todos os  decretos desde 

então): “A aplicação de sanção por  falta disciplinar de 

natureza grave, prevista na Lei  de Execução Penal, não 

interrompe a contagem do  lapso temporal para a obtenção 

dos benefícios  previstos neste Decreto” (grifamos).   

Além disso, no Decreto 

conhecidocomo “Indulto de Natal”, editado todos os anos, a 

partir  de 2010 foi suprimida do preâmbulo a expressão “em  

condições de merecê-lo”, que esteve presente nos  decretos 
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anteriores, deixando ainda mais evidente o  caráter 

objetivo das condições previstas.  

Até o Decreto nº 7.046/09, a 

redação era a seguinte: “OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 

exercício da  competência privativa que lhe confere o art. 

84, inciso  XII, da Constituição, tendo em vista a 

manifestação do  Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária,  acolhida pelo Ministro de Estado da 

Justiça, e  considerando a tradição de conceder indulto e 

comutar  penas às pessoas condenadas ou submetidas à 

medida  de segurança em condições de merecê-lo, por 

ocasião  das festividades comemorativas do Natal,  

proporcionando-lhes oportunidades para sua harmônica  

integração social” (grifamos).  No Decreto nº 7.420, de 31 

dedezembro de 2010, o preâmbulo suprimiu a frase,  

adotando a seguinte redação: “O PRESIDENTE DA  REPÚBLICA, 

no exercício da competência privativa que  lhe confere o 

art. 84, inciso XII, da Constituição, tendo  em vista a 

manifestação do Conselho Nacional de  Política Criminal e 

Penitenciária, acolhida pelo Ministro  de Estado da 

Justiça, e considerando a tradição, por  ocasião das 

festividades comemorativas do Natal, de  conceder indulto 

às pessoas condenadas ou submetidas  à medida de segurança 

e comutar penas às pessoas  condenadas, que cumpram os 

requisitos  expressamente previstos neste Decreto” 

(grifamos).   
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A frase final inserida no Decreto 

de “Indulto de Natal” de 2010 não deixa dúvidas quanto ao 

caráter objetivo que o Decreto Presidencial pretendeseja 

observado.  No Decreto nº 7.648/11, foi mantida a 

supressão da frase “em condições demerecê-lo” do 

preâmbulo: “A PRESIDENTA DA  REPÚBLICA, no exercício da 

competência privativa que  lhe confere o art. 84, inciso 

XII, da Constituição, tendo  em vista a manifestação do 

Conselho Nacional de  Política Criminal e Penitenciária, 

acolhida pelo Ministro  de Estado da Justiça, e 

considerando a tradição, por  ocasião das festividades 

comemorativas do Natal, de  conceder indulto às pessoas 

condenadas ou  submetidas a medida de segurança e comutar  

penas de pessoas condenadas”. (grifamos).  No Decreto nº 

7.873/12, foimantida a supressão da frase “em condições de  

merecê-lo” do preâmbulo: “A PRESIDENTA DA  REPÚBLICA, no 

exercício da competência privativa que  lhe confere o art. 

84, inciso XII, da Constituição, tendo  em vista a 

manifestação do Conselho Nacional de  Política Criminal e 

Penitenciária, acolhida pelo Ministro  de Estado da 

Justiça, e considerando a tradição, por  ocasião das 

festividades comemorativas do Natal, de  conceder indulto 

às pessoas condenadas ou  submetidas a medida de segurança 

e comutar  penas de pessoas condenadas”. (grifamos).  

Assim, a intenção de manter o critério objetivo da 

concessão da benesse natalinaparece ter se estabelecido, 

pois, embora tenha sido  alterada mais uma vez a redação 
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do preâmbulo, o  Decreto Presidencial não dá margem a 

interpretações  subjetivas.   

Ademais, não fosse o excessivo 

volume de trabalho em todas as Varas de ExecuçõesCriminais 

do Estado de São Paulo, o cabimento da  benesse ora 

questionada teria sido analisado no início  do ano de 

2013, janeiro ou fevereiro. Dessa forma, fatoacontecido em 

meados de março não poderia ensejar a  eventual revogação 

do benefício concedido.  No caso dos autos, com o 

devidorespeito ao entendimento do Magistrado a quo, a  

análise do cabimento, ou não, da benesse pretendida  deve 

se balizar pelos limites estabelecidos nos Decretos  

Presidenciais, por força da prerrogativa constitucional  

conferida ao Chefe do Poder Executivo para conceder,  

anualmente, o benefício popularmente conhecido por  

Indulto de Natal.  

Ainda que, eventualmente, o Juiz de 

Direito, na sua função de aplicar a legislação vigente,não 

concorde com determinados textos legais, não  pode, na 

interpretação de tais dispositivos, criar  obstáculos não 

previstos na norma legal, tampouco  interpretá-lo de forma 

contrária ao que expressamente  está determinado no 

Decreto Presidencial que ensejou  este recurso.   

O Indulto de Natal é talvez a 

benesse mais controvertida presente em nossoordenamento, 

visto que dá pouquíssima margem para  que os Magistrados 
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possam interpretá-lo, acabando por  beneficiar quase que 

indistintamente centenas de  milhares de condenados.   

Entretanto, reitero, trata-se de 

prerrogativa constitucional do Presidente da 

República,cabendo aos Juízes de Direito, concordando ou 

não  com o alcance da benesse, aplicá-lo nos termos nele  

previstos e respeitando os estritos limites de sua  

interpretação.   

No presente caso, indicam osautos 

que o agravante preencheu os requisitos  previstos no 

Decreto 7.873/12, não havendo nenhum  motivo concreto 

indicando não ser recomendável o  deferimento da comutação 

de penas.  Portanto, diante do preenchimento dos 

requisitos objetivo e subjetivo, e não havendoimpedimento 

legal, o deferimento do benefício é de  rigor.   

Pelo exposto, dá-se provimento 

aoagravo interposto por F. F. para, reformada a decisão de 

1º Grau, conceder-lhe a  comutação de 1/5 (um quinto) de 

sua pena, nos termos  do Decreto 7.873/12, em relação ao 

restante da  condenação que possuía quando da edição do 

referido  “Indulto de Natal” 

 

MARCO ANTONIO Marques da Silva 

Relator” 
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Embargos de declaração 

 

 

     “Registro: 2015.0000300085  

 

 

 ACÓRDÃO Vistos relatados e 

discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 

0084435-19.2014.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em queé 

agravante F. F., é agravado MINISTÉRIO  PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO.   

 

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "deram provimento ao agravo interposto 

por F. F. para, reformada adecisão de 1º Grau, conceder-

lhe a comutação de 1/5 (um quinto) de  sua pena, nos 

termos do Decreto 7.873/12, em relação ao restante da  

condenação que possuía quando da edição do referido 
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Indulto de  Natal. V.U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este  acórdão.   

 

O julgamento deve a participação 

dos Exmo. Desembargadores JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA 

(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MARCOS CORRÊA.  

 

São Paulo, 30 de abril de 2015. 

 

Marco Antonio Marques da Silva 

 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO - nº 0084435-19.2014.8.26.0000  

6ª Câmara Criminal   

 

Agravante: F. F. 

Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Voto nº 22331 
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COMUTAÇÃO (DECRETO Nº 

7.873/12)INDEFERIMENTO ALEGADO NÃO  

PREENCHIMENTO DO REQUISITO  

SUBJETIVO INOCORRÊNCIA CONDIÇÕES  

OBJETIVAS E PESSOAIS CUMPRIDAS  

ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E  

PARECER FAVORÁVEL DO CONSELHO  

PENITENCIÁRIO INEXISTÊNCIA DE ÓBICE  

PARA OS BENEFÍCIOS BENESSE  

CONCEDIDA REDUÇÃO DE 1/5 (UM  

QUINTO) DA REPRIMENDA - RECURSO  

PROVIDO.   

F. F., qualificadonos autos, 

inconformado com a decisão do MM. Juiz deDireito Davi 

Márcio Prado Silva, da 1ª Vara das  Execuções Criminais da 

Comarca de Bauru SP, que  indeferiu pedido de comutação de 

penas com base no  Decreto nº 7.873/12 (fls. 54/54v), 

interpôs o presente  agravo.   

Funda-se para agravar, em síntese, 

no preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para 

a concessão do benefício, e que oMagistrado considerou 

falta disciplinar posterior à  edição do Decreto nº 

7.873/12 como impedimento à  benesse.   
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Em contrarrazões, a JustiçaPública 

se manifestou de molde a afastar os  argumentos lançados 

em sede de recurso.   

O Magistrado a quo manteve a 

decisão recorrida por seus próprios 

fundamentos,determinando a remessa dos autos à Superior  

Instância (fls. 75).  A Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo improvimento do agravo.   

É o relatório.   

O agravante cumpre pena total de23 

(vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de  

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de 01  

(um) homicídio qualificado, 01 (um) roubo qualificado e  

01 (uma) extorsão.  

Pleiteou comutação de penas, 

nostermos do Decreto Presidencial nº 7.873/12, o que foi  

negado, sob o fundamento de que não possuía o  requisito 

subjetivo, pois cometeu falta grave em  11/03/2013 (fls. 

54/54v).   

Sustenta possuir os 

requisitosobjetivo e subjetivo para obter a benesse, e que 

não há previsão no Decreto para a interpretação dada pelo 

Magistrado, visto que fatos posteriores aos prazos  

previstos nos decretos presidenciais não podem  interferir 

na decisão.   
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Razão assiste ao agravante.  

Segundo o Boletim Informativo,expedido em 16/01/2013, o 

reeducando, reincidente,  completou 2/3 (dois terços) da 

reprimenda pelo crime  impeditivo e 1/3 (um terço) das 

penas pelos crimes  comuns em 25/07/2012 (fls. 08/12).   

Desse modo, F. atendia ao disposto 

no artigo 2º, caput, do Decreto nº 7.873/12  (grifos 

nossos):  As pessoas condenadas à pena  privativa de 

liberdade, não  beneficiadas com a suspensão  condicional 

da pena, ainda que  substituída por pena restritiva de  

direitos, na forma do art. 44 do Código  Penal, que, até 

25 de dezembro de  2012, tenham cumprido um quarto da  

pena, se não reincidentes, ou um terço,  se reincidentes, 

e não preencham os  requisitos deste Decreto para receber  

indulto, terão comutada a pena  remanescente de um quarto, 

se não  reincidentes, e de um quinto, se  reincidentes, 

aferida em 25 de  dezembro de 2012.   

Observo, também, que o Decreto nº 

7.873/12, no artigo 4º, subordina a concessão da  

comutação à “inexistência da prática de falta grave  nos 

últimos doze meses de cumprimento de pena”.   

Assim, a falta grave cometida 

posteriormente ao período de 12 meses estabelecido na 

norma não impedeo benefício.   

Nesse sentido a jurisprudência: 
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INDULTO - Benefício concedido -

Decreto Presidencial n. 2.838/98 que não condiciona a 

comutação da pena aos méritos do condenado - Exigência 

apenas de ausência de falta grave nos  últimos doze meses 

e que não tenha o  beneficiário sido apenado por crimes  

hediondos, de racismo, terrorismo e  tráfico ilícito de 

entorpecentes, nem  responda a processo por esses delitos 

-  Inadmissível condicionar o indulto ou a  comutação de 

penas a requisitos não  previstos pelo decreto que os 

concedeu -  Decisão mantida - Recurso não provido.  

(Agravo n. 331.335-3 - Marília - 5ªCâmara Criminal - 

Relator: Dante  Busana - 18.04.02 - V.U.).  AGRAVO EM 

EXECUÇÃO - Pedido deindulto pleno (Decreto Presidencial n.  

2.002/96, artigo 1º, inciso I) - Requisito  objetivo 

satisfeito - Parecer da Comissão  Técnica de Classificação 

e do Conselho  Penitenciário desfavorável - Condenado  

que, contudo, mostra-se merecedor do  benefício, face a 

boa conduta carcerária,  ausência de infrações 

disciplinares e  atividade laborterápica - Requisitos  

objetivos e subjetivos preenchidos -  Recurso provido para 

conceder o perdão  da pena. (Agravo n. 255.511-3 - 

SãoPaulo - 4ª Câmara Criminal - Relator:  Passos de 

Freitas - 22.09.98 - V.U.).   

Portanto, preenchidos osrequisitos 

objetivos, contando com atestado de bom  comportamento 

(fls. 07) e parecer favorável do  Conselho Penitenciário 



 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Recurso Especial nº 0084435-19 

 

[21] 

 

(fls. 38), correto seria o  deferimento da comutação, 

reduzindo-se 1/5 (um  quinto) do remanescente da 

reprimenda.   

Como ressaltou a Defesa, 

fatosposteriores não podem ser considerados quando a 

comutação se refere ao Decreto nº 7.873/12, cuja função é 

perdoar, parcial ou integralmente, condenações pretéritas.   

Ademais, necessário frisar que a 

Lei 10.792/03, entre outras alterações, modificou a 

redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, inserindo 

no § 2º: “Idêntico procedimento será adotado  na concessão 

de livramento condicional, indulto e  comutação de penas, 

respeitados os prazos  previstos nas normas vigentes” 

(grifamos).  Ressalto, também, que a partir do Decreto nº 

7.046/09, foi inserido o parágrafo único noartigo 3º, onde 

consta (redação repetida em todos os  decretos desde 

então): “A aplicação de sanção por  falta disciplinar de 

natureza grave, prevista na Lei  de Execução Penal, não 

interrompe a contagem do  lapso temporal para a obtenção 

dos benefícios  previstos neste Decreto” (grifamos).   

Além disso, no Decreto 

conhecidocomo “Indulto de Natal”, editado todos os anos, a 

partir  de 2010 foi suprimida do preâmbulo a expressão “em  

condições de merecê-lo”, que esteve presente nos  decretos 

anteriores, deixando ainda mais evidente o  caráter 

objetivo das condições previstas.  
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Até o Decreto nº 7.046/09, a 

redação era a seguinte:  

“OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 

exercício da competência privativa que lhe confere o art. 

84, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a 

manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, acolhida pelo Ministro de Estado da 

Justiça, e  considerando a tradição de conceder indulto e 

comutar  penas às pessoas condenadas ou submetidas à 

medida  de segurança em condições de merecê-lo, por 

ocasião  das festividades comemorativas do Natal,  

proporcionando-lhes oportunidades para sua harmônica  

integração social” (grifamos).  No Decreto nº 7.420, de 31 

dedezembro de 2010, o preâmbulo suprimiu a frase,  

adotando a seguinte redação: “O PRESIDENTE DA  REPÚBLICA, 

no exercício da competência privativa que  lhe confere o 

art. 84, inciso XII, da Constituição, tendo  em vista a 

manifestação do Conselho Nacional de  Política Criminal e 

Penitenciária, acolhida pelo Ministro  de Estado da 

Justiça, e considerando a tradição, por  ocasião das 

festividades comemorativas do Natal, de  conceder indulto 

às pessoas condenadas ou submetidas  à medida de segurança 

e comutar penas às pessoas  condenadas, que cumpram os 

requisitos  expressamente previstos neste Decreto” 

(grifamos).   
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A frase final inserida no Decreto 

de “Indulto de Natal” de 2010 não deixa dúvidas quanto ao 

caráter objetivo que o Decreto Presidencial pretendeseja 

observado.  No Decreto nº 7.648/11, foi mantida a 

supressão da frase “em condições de merecê-lo” do 

preâmbulo: “A PRESIDENTA DA  REPÚBLICA, no exercício da 

competência privativa que  lhe confere o art. 84, inciso 

XII, da Constituição, tendo  em vista a manifestação do 

Conselho Nacional de  Política Criminal e Penitenciária, 

acolhida pelo Ministro  de Estado da Justiça, e 

considerando a tradição, por  ocasião das festividades 

comemorativas do Natal, de  conceder indulto às pessoas 

condenadas ou  submetidas a medida de segurança e comutar  

penas de pessoas condenadas”. (grifamos).  No Decreto nº 

7.873/12, foimantida a supressão da frase “em condições de  

merecê-lo” do preâmbulo: “A PRESIDENTA DA  REPÚBLICA, no 

exercício da competência privativa que  lhe confere o art. 

84, inciso XII, da Constituição, tendo  em vista a 

manifestação do Conselho Nacional de  Política Criminal e 

Penitenciária, acolhida pelo Ministro  de Estado da 

Justiça, e considerando a tradição, por  ocasião das 

festividades comemorativas do Natal, de  conceder indulto 

às pessoas condenadas ou  submetidas a medida de segurança 

e comutar  penas de pessoas condenadas”. (grifamos).  

Assim, a intenção de manter o critério objetivo da 

concessão da benesse natalinaparece ter se estabelecido, 

pois, embora tenha sido  alterada mais uma vez a redação 
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do preâmbulo, o  Decreto Presidencial não dá margem a 

interpretações  subjetivas.   

Ademais, não fosse o excessivo 

volume de trabalho em todas as Varas de ExecuçõesCriminais 

do Estado de São Paulo, o cabimento da  benesse ora 

questionada teria sido analisado no início  do ano de 

2013, janeiro ou fevereiro. Dessa forma, fato acontecido 

em meados de março não poderia ensejar a  eventual 

revogação do benefício concedido.  No caso dos autos, com 

o devido respeito ao entendimento do Magistrado a quo, a  

análise do cabimento, ou não, da benesse pretendida  deve 

se balizar pelos limites estabelecidos nos Decretos  

Presidenciais, por força da prerrogativa constitucional  

conferida ao Chefe do Poder Executivo para conceder,  

anualmente, o benefício popularmente conhecido por  

Indulto de Natal.  

Ainda que, eventualmente, o Juiz de 

Direito, na sua função de aplicar a legislação vigente, 

não concorde com determinados textos legais, não pode, na 

interpretação de tais dispositivos, criar  obstáculos não 

previstos na norma legal, tampouco  interpretá-lo de forma 

contrária ao que expressamente  está determinado no 

Decreto Presidencial que ensejou  este recurso.   

O Indulto de Natal é talvez a 

benesse mais controvertida presente em nossoordenamento, 

visto que dá pouquíssima margem para que os Magistrados 
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possam interpretá-lo, acabando por beneficiar quase que 

indistintamente centenas de  milhares de condenados.   

Entretanto, reitero, trata-se de 

prerrogativa constitucional do Presidente da 

República,cabendo aos Juízes de Direito, concordando ou 

não  com o alcance da benesse, aplicá-lo nos termos nele  

previstos e respeitando os estritos limites de sua  

interpretação.   

No presente caso, indicam osautos 

que o agravante preencheu os requisitos previstos no 

Decreto 7.873/12, não havendo nenhum motivo concreto 

indicando não ser recomendável o deferimento da comutação 

de penas.  Portanto, diante do preenchimento dos 

requisitos objetivo e subjetivo, e não havendo impedimento 

legal, o deferimento do benefício é de  rigor.   

Pelo exposto, dá-se provimento ao 

agravo interposto por F. F. para, reformada a decisão de 

1º Grau, conceder-lhe a  comutação de 1/5 (um quinto) de 

sua pena, nos termos  do Decreto 7.873/12, em relação ao 

restante da  condenação que possuía quando da edição do 

referido  “Indulto de Natal” 

 

MARCO ANTONIO Marques da Silva 

Relator” 
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    Assim decidindo, o v. Acórdão negou 

vigência ao art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90, e aosarts.7º e

8º, do Decreto Presidencial nºDecreto nº 7873, de 26 de 

dezembro de 2012, autorizando a presente interposição, com 

base no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição 

Federal. 

 

 

2 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL 

 

 

    Assim dispõem oartigo 2º, I, da Lei 

nº 8.072/90, e os arts. 7º e 8, do Decreto nº 7873, 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. 
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Decreto nº 7873, de 26 de dezembro de 2012 

 

� Art. 7o  As penas correspondentes a 

infrações diversas devem somar-se, 

para efeito do indulto e da comutação 

de penas, até 25 de dezembro de 2012. 

Parágrafo único.  Na hipótese de haver 

concurso com crime descrito no art. 8o, 

não será declarado o indulto ou a 

comutação da pena correspondente ao 

crime não impeditivo, enquanto a 

pessoa condenada não cumprir, no 

mínimo, dois terços da pena, 

correspondente ao crime impeditivo dos 

benefícios.  

Art. 8o  O disposto neste Decreto não 

alcança as pessoas condenadas por: 

 I - crime de tortura ou terrorismo; 
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II - crime de tráfico ilícito de droga, 

nos termos do caput e § 1º do art. 33 e 

dos arts. 34 a 37 da Lei nº 11.343, de 

23 de agosto de 2006; 

III - crime hediondo, praticado após a 

publicação das Leis no 8.072, de 25 de 

julho de 1990; no 8.930, de 6 de setembro 

de 1994; no 9.695, de 20 de agosto de 

1998; no 11.464, de 28 de março de 2007; 

e no 12.015, de 7 de agosto de 2009, 

observadas, ainda, as alterações 

posteriores; ou 

IV - crimes definidos no Código Penal 

Militar que correspondam aos delitos 

previstos nos incisos I e II, exceto 

quando configurada situação do uso de 

drogas disposto no art. 290 do Código 

Penal Militar. 
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Parágrafo único. As restrições deste 

artigo e dos incisos I e II do caput do 

art. 1o não se aplicam às hipóteses 

previstas nos incisos IX, X, XI e XII 

do caput do art. 1o.  

 

     O art. 2º, I, da Lei nº 

8.072/90 vedou expressamente a concessão de graça e 

indulto, conforme o texto legal acima transcrito, aos 

crimes hediondos e assemelhados. 

     O dispositivo já foi objeto de 

discussão jurisprudencial, especialmente 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 
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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 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 
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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 

indeterminadamente 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. 
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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)  

 

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 
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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 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 
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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)  

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECER-

SE O DIREITO DO PACIENTE À COMUTAÇÃO PREVISTA 

NO DECRETO 3.226/99, QUE NÃO VEDOU 

EXPRESSAMENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS 

CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS, FAZENDO-O TÃO-

SOMENTE QUANTO AO INDULTO. Sendo a comutação 

espécie de indulto parcial, apresenta-se 

irrelevante à negativa de concessão aos 

condenados por crime hediondo o fato de o dito 

benefício não haver sido expressamente 

mencionado no Decreto Natalino. O Plenário do 

STF, ao declarar a constitucionalidade do 

inciso I do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, 

assentou que o termo "graça" previsto no art. 

5.º, XLIII, da CF engloba o "indulto" e a 

"comutação da pena", estando a competência 



 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Recurso Especial nº 0084435-19 

 

[36] 

 

privativa do Presidente da República para a 

concessão desses benefícios limitada pela 

vedação estabelecida no referido dispositivo 

constitucional. Habeas corpus indeferido. 

 

HC 81567, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, 

Primeira Turma, julgado em 19/02/2002, DJ 05-

04-2002 PP-00038 EMENT VOL-02063-02 PP-00268)  

 

    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. 

1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de 

habeas corpus em substituição a agravo em 

recurso especial. 
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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 
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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 

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 
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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. 

(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 
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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) 
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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. 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 
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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. 

(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. 
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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 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 
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individuo seja beneficiado mediante o 

expediente do indulto coletivo”. 

 

    No caso presente, o sentenciado 

cumpria pena pela prática de crime comum e hediondo, tendo 

preenchido os requisitos para concessão da comutação 

somente em relação ao crime comum. 

 

    No entanto, o v. Acórdão determinou 

que a comutação incidisse sobre o restante da pena do 

sentenciado, incluindo, pela redação, a pena restante do 

crime hediondo. 

 

    O art. 7º do Decreto nº 7873, de 26 

de dezembro de 2012, estabelece que “as penas 

correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para 

efeito do indulto e da comutação de penas, até 25 de 

dezembro de 2012”, e, no parágrafo único, ficou 

especificado que “na hipótese de haver concurso com crime 

descrito no art. 8º, não será declarado o indulto ou a 

comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, 

enquanto a pessoa condenada não cumprir, no mínimo, dois 

terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos 

benefícios”. 
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    Vale dizer, em última análise que, 

havendo concurso de crimes comum e hediondo, as infrações 

devem ser somadas, com cumprimento de frações de penas 

exigíveis no decreto presidencial, mas a comutação deve 

ser aplicada somente ao crime não impeditivo, e jamais ao 

crime impeditivo, tal como decidido. 

 

    Verifica-se, assim, que o v. 

Acórdão negou vigência ao art. 2º, I, da Lei 8072/90, bem 

como aos arts. 7º e 8º, do Decreto nº 7873, de 26 de 

dezembro de 2012. 

   

3 – PEDIDO 

 

    Diante do exposto, demonstrada a 

negativa de vigência à lei federal, bem como ao Decreto-

Presidencial, aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça a 

admissibilidade do presente Recurso Especial por essa 

Egrégia Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e 

provimento do recurso, especificamente para declarar que a 

o benefício da comutação de pena deferido no v. Acórdão da 

Corte Estadual não incida no restante da pena do crime 

impeditivo (crime hediondo). 
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    São Paulo, 28 de abril de 2016. 

 

 

 JORGE ASSAF MALULY 

 PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

 LEVY EMANUEL MAGNO 

             PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 

 

 

 

 

 

 


