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EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – INDULTO – DECISÃO 

JUDICIAL POSTERIOR AO DECRETO PRESIDENCIAL.  

A prática de falta grave obsta a concessão de indulto, ainda que a 

decisão judicial que a reconhece seja posterior a edição do decreto 

presidencial. 
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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 DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0040125-

88.2015.8.26.0000, em que figura como agravante M. A. S., vem à presença de 

Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, pelos seguintes motivos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 A Vara das Execuções Criminais da comarca de Sorocaba, nos 

autos da Execução nº 392.246, reconheceu a prática de falta disciplinar de 

natureza grave, praticada no dia 1º de abril de 2013, consistente em fuga, do 

sentenciado M. A. S., que estava cumprindo uma pena privativa de liberdade de 
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16 anos, onze meses e cinco dias, término previsto para o dia 4 de fevereiro de 

2023 (fls. 16). 

 Inconformado, o condenado interpôs um agravo em execução 

penal e, após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-

se pelo seu desprovimento (fls. 46/47). 

 Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Deram provimento ao agravo em 

execução para conceder a comutação das penas do sentenciado M. A. S., com 

base no Decreto nº 8.172/2013, v.u.”, de conformidade com o voto do relator 

Des. João Morenghi (fls.71/75). 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o disposto 

no art. 5º, caput, do Decreto nº 8.172/2013, autorizando a presente interposição 

recursal, com base no art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, com a 

seguinte tese: 

 A prática de falta grave nos doze meses anteriores ao 

Decreto Presidencial de obsta a concessão de indulto, mesmo 

que reconhecida judicialmente em data posterior a esse 

período. 

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõe o art. 5º, caput, do Decreto nº 8.172/2013: 
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 “Art. 5º  A declaração do indulto e da comutação de 

penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência 

de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, 

em audiência de justificação, garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de 

natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida 

nos doze meses de cumprimento da pena, contados 

retroativamente à data de publicação deste Decreto”. 

 

 O art. 5º, caput, do referido Decreto Presidente cuida de um dos 

requisitos necessários para a concessão do indulto e da comutação de penas, ou 

seja, a “inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo 

competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e 

à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de 

Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados 

retroativamente à data de publicação deste Decreto”. 

 Esse dispositivo legal faz referência à falta grave cometida nos 

doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de 

publicação do Decreto Presidente. 

 Não há, como se vê, a exigência que a aplicação da sanção 

disciplinar tenha ocorrido também dentro desse prazo de doze meses. 

 Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. 

DECRETO 7.873/2012. FALTA GRAVE PRATICADA NO 

PRAZO MENCIONADO PELA NORMA. APURAÇÃO 

POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 

1. A concessão da comutação de pena prevista no Decreto 

7.873/2012 fica condicionada ao não cometimento de  falta 

disciplinar de natureza grave nos 12 meses anteriores à 

publicação da norma, não se mostrando adequada a 

interpretação que desconsidera o apontado óbice no caso da não 

homologação do procedimento disciplinar respectivo dentro 

desse período. 

2. Impor que a apuração seja finalizada dentro do lapso 

temporal mencionado implica tornar sem efeito a norma e 

conferir real imunidade a todos os apenados que cometam falta 

grave próximo ao final do ano, já que, nessa hipótese, a 

apuração da infração dificilmente poderá ser concluída antes da 

edição do tradicional Decreto de indulto natalino. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1478459/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015) 
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EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM 

EXECUÇÃO.  COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO 

PRESIDENCIAL N.º 7.873/2012. FALTA GRAVE. 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. O prazo de 12 (doze) meses a que se refere ao decreto diz 

respeito ao cometimento da falta grave e não à sua homologação 

ou eventual aplicação de sanção. 

2. O Decreto exige que a falta grave seja apurada e reconhecida 

mediante decisão final do juízo competente, mas não há a 

exigência que a homologação aconteça até a data da publicação 

do ato normativo. 

4. Na hipótese dos autos, a falta disciplinar foi praticada em 

12.12.2012, dentro do período de doze meses anteriores à 

publicação do Decreto, que ocorreu em 26.12.2012. Uma vez 

homologada, antes ou depois da publicação do ato normativo, 

impede a  concessão do benefício. 

5. Habeas Corpus não conhecido. 

(HC 310.667/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 

09/03/2015) 
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EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM 

EXECUÇÃO.  IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 

ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 

7.648/2011. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL 

POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO. 

POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS 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. O prazo de 12 (doze) meses a que se refere ao decreto diz 

respeito ao cometimento da falta grave e não à sua homologação 

ou eventual aplicação de sanção. 

3. O Decreto exige que a falta grave seja apurada e reconhecida 

mediante decisão final do juízo competente, mas não há a 

exigência que a homologação aconteça até a data da publicação 

do ato normativo. 

4. Na hipótese dos autos, a falta disciplinar foi praticada em 

5.1.2011, dentro do período de doze meses anteriores à 

publicação do Decreto, que ocorreu em 21.12.2011. Uma vez 

homologada, antes ou depois da publicação do ato normativo, 

impede a  concessão do benefício. 

5. Habeas Corpus não conhecido. 
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(HC 296.970/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 

12/12/2014) 

 

 Destaco a fundamentação do acórdão relatado pela Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, no julgamento do HC 310.667/SP 

supra referido, que tratou de uma situação semelhante: 

 

 “Pretende o impetrante que seja concedida a comutação de 

pena ao paciente, porque entende que a homologação da falta 

grave só ocorreu após o lapso estabelecido no decreto normativo 

e que a decisão que concede a comutação também é atingida 

pela coisa julgada, não sendo atingida pela homologação 

superveniente da falta grave. 

 O Decreto Presidencial n.º 7.873⁄2012 dispõe, verbis: 

  

Art. 4º A declaração do indulto e da comutação depenas 

previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de 

aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por 

falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de 

Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento 

da pena, contados retroativamente à publicação deste 

Decreto.  
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§ 1º A prática de falta grave após a publicação deste Decreto 

ou sem a devida apuração nos termos do caput não impede a 

obtenção dos benefícios previstos neste Decreto.  

  

 Da análise da norma em foco, observa-se que o prazo de 12 

(doze) meses a que se refere ao decreto diz respeito ao 

cometimento da falta grave e não à sua homologação e eventual 

aplicação de sanção. 

 O art. 4.º, §1º, do Decreto n.º 7.648⁄2011, prevê que somente 

as faltas graves praticadas nos doze meses anteriores à sua 

publicação e judicialmente homologadas obstam a concessão 

dos benefícios ali previstos; entretanto, não estabelece que a 

homologação e eventual aplicação de sanção ocorram até a data 

da publicação do Decreto.  

 O que se exige, ressalto, é que a falta grave tenha sido 

apurada e reconhecida mediante decisão final do juízo 

competente, ainda que posteriormente. 

 Nesse sentido, a decisão proferida no HC n.º 286.012⁄SP, da 

relatoria do Ministro Moura Ribeiro, e o HC n.º 273.500⁄SP, 

assim sintetizado: 

  

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE 
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PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 7.648⁄2011. 

PRÁTICA DE FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

DECRETO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDA. 

1. Como é consabido, a Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após 

evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 

ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em 

razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior 

Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista 

taxativamente na Constituição da República.  

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça também nos casos de utilização 

do habeas corpus em substituição ao recurso especial, com a 

ressalva da posição pessoal desta Relatora, sem prejuízo de, 

eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em 

caso de flagrante ilegalidade.  

3. O art. 4.º, §1.º, do Decreto n.º 7.648⁄2011 dispõe que 

somente faltas graves judicialmente homologadas, praticadas 

nos doze meses anteriores à publicação do ato presidencial, 

obstam a concessão dos benefícios ali previstos, mas em 

nenhum momento estabelece prazo para que a precitada 

homologação ocorra.  
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4. Havendo falta grave praticada em período abrangido pelo 

Decreto (17⁄02⁄2011) e sobrevindo, como no caso, decisão 

homologatória do Juízo competente, não há se falar em 

preenchimento do requisito subjetivo para a comutação de 

penas. 

5. Ordem de habeas corpus não conhecida 

(HC n.º 273.500⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 

19.12.2013) 

  

 Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp n.º 

1.478.459⁄RS, da relatoria do Ministro Jorge Mussi, de cuja 

fundamentação se colhe: 

  

 O cerne da controvérsia, portanto, está em saber se a falta 

grave cometida antes da publicação do Decreto n. 7.873⁄2012, 

porém homologada apenas posteriormente a esta data, serve 

para impedir a concessão de benefício garantido por aquela 

norma. 

 As disposições normativas são claras: 

  

Art. 4º A declaração do indulto e da comutação de penas 

previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de 

aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, em 

audiência de justificação, garantido o direito ao 
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contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de 

natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida 

nos doze meses de cumprimento da pena, contados 

retroativamente à data de publicação deste Decreto. 

§ 1º A prática de falta grave após a publicação deste Decreto 

ou sem a devida apuração nos termos do caput não impede a 

obtenção do indulto ou comutação de penas previstos neste 

Decreto. 

§ 2º As restrições deste artigo não se aplicam às hipóteses 

previstas nos incisos X e XI do caput do art. 1º.  

  

 Pela redação da norma de regência vê-se que a prática de 

falta grave impede a concessão da comutação quando: a) a 

infração tenha sido cometida nos 12 meses anteriores à sua 

publicação; b) tenha havido a homologação pelo juízo 

competente. 

 A menção ao prazo de 12 meses não se refere à homologação 

da falta, mas ao seu efetivo cometimento. 

 Interpretar em sentido contrário implica tornar sem efeito a 

norma e conferir real imunidade a todos os apenados que 

cometam falta grave em período próximo ao final do ano, já que, 

nessa hipótese, a apuração da infração dificilmente poderá ser 

concluída antes do tradicional Decreto de indulto natalino”. 
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 Como se vê, a menção ao prazo de 12 meses não se refere ao 

reconhecimento judicial da falta, mas apenas ao seu efetivo cometimento. 

 Todavia, a Corte Paulista divergiu desse entendimento na 

interpretação do art. 5º, caput, do Decreto Presidencial nº 8.172/13, sustentando: 

 

 Os requisitos para a concessão do benefício estão 

claramente enunciados. Exigir além disso é transgredir o 

espírito da lei, amplamente divulgado nos jornais escritos e 

falados, de simplificar e agilizar o procedimento para a 

progressão de regime prisional e diminuir a população 

carcerária. 

 Exsurge dos autos que os requisitos foram devidamente 

preenchidos, sendo, inclusive, observado o fato de que o 

sentenciado praticou falta grave e esteve foragido. Não se nega 

a existência da falta grave em comento. Mas não menos certo é 

que esta infração foi homologada fora do período reputado 

como de bom comportamento obrigatório pelo decreto. 

 (grifo meu) 

 Concorda-se, é claro, que é difícil reconhecer mérito pessoal 

de sentenciado que, tendo praticado falta grave, pleiteie 

benefício da extensão da comutação. Tudo indica ser 

absolutamente “acidental” o bom comportamento carcerário 

nesse mísero interregno, e evidente que, em tal situação, não 
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teria este preso qualquer mérito para usufruir de qualquer 

benefício. 

 Contudo, a redação dada ao decreto de 8.172 de 2013 (bem 

como aos anteriores) limita-se a exigir, como visto, “bom 

comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento”, e inexistência de aplicação de sanção, 

reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta 

disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução 

Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena 

contados retroativamente à data de publicação deste Decreto. 

 Poder-se-ia exigir prazo em dobro ao mencionado; poder-se-

ia exigir conduta irrepreensível nos 24 meses posteriores ao 

benefício para que este se aperfeiçoasse; poder-se-ia consignar, 

inclusive, que falta grave cometida no período apurador 

independe de homologação judicial; mas nada disso se fez. 

 A opção discricionária do Presidente da República é clara: 

simplificar ao máximo os critérios para maximizar o número de 

beneficiários. E logrou êxito no desiderato. 

 Destarte, é de rigor a concessão do benefício, devendo ser 

reformada a r. decisão atacada, concedendo-se a comutação 

pretendida ao condenado M. A. S.”. 
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 Ora, para o v. acórdão impugnado, a homologação da infração 

disciplinar fora do período reputado como de bom comportamento obrigatório 

pelo decreto não obsta a concessão do benefício. Para gerar os efeitos da Lei da 

Execução Penal, portanto, a homologação da falta grave deve ocorrer dentro dos 

doze meses que precedem a edição do Decreto. 

 Ora, como já destacado na citada jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, exigir-se que a sanção disciplinar seja aplicada dentro do 

mesmo período de avaliação do comportamento do condenado confere real 

impunidade a todos os presos que cometem falta grave. 

 Portanto, a prática de falta grave nos doze meses anteriores ao 

Decreto Presidencial obsta a concessão de indulto, mesmo que reconhecida 

judicialmente em data posterior a esse período. 

 Por tais motivos, o v. acórdão contrariou o disposto no art. 5º, 

caput, do Decreto Presidencial nº 8.172/2013, devendo ser cassado, restaurando-

se a r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que indeferiu o pedido de 

comutação de penas formulado em favor do recorrido. 

 

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei federal, 

aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o deferimento do processamento do 

presente Recurso Especial, por essa Egrégia Presidência, remetendo-se os autos 
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para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

restaurando-se a r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que indeferiu o 

pedido de comutação de penas formulado em favor do recorrido M. A. S.. 

 São Paulo, 13 de maio de 2016. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA  


