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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

do AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0001033-58.2017.8.26.0154, em que 

figura como agravante P. C. M. E., vem à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

no art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 255 do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, interpor RECURSO 

ESPECIAL, pelos seguintes motivos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 P. C. M. E. interpôs agravo em execução penal, em face de 

decisão do Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca 

de São José do Rio Preto (fls. 17), que indeferiu o seu pediu de indulto, com 

o argumento de que “a sentenciada foi condenada pela prática de 
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associação para o tráfico e os artigos 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal 

e, 44, caput, da lei 11.343/06, considera insuscetível de graça ou anistia, o 

crime de associação para o tráfico, de maneira que o presidente não 

poderia conceder o indulto a tais crimes pela vedação constitucional”. 

 Após regular instrução do recurso, a douta Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 32/33). 

 Todavia, a Egrégia 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO 

AO RECURSO PARA DEFERIR O INDULTO ESPECIAL À AGRAVANTE, COM BASE 

NO ARTIGO 1º, INCISO III, ALÍNEA "a", DO DECRETO NÃO ENUMERADO DE 12 

DE ABRIL DE 2017. COMUNIQUE-SE COMURGÊNCIA. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA CLAUSULADO. V.U.", de conformidade com o voto do relator Des. 

Ivo de Almeida (fls. 39/43). 

 Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração (fls. 1/9 dos respectivos autos), que foram rejeitados pela douta 

Corte Paulista, de acordo com o voto do relator Des. Ivo de Almeida (fls. 

13/15 dos autos próprios). 

 Assim decidindo, o v. acórdão contrariou o disposto no art. 

44 da Lei nº 11.343/06, autorizando a interposição do presente Recurso 

Especial, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição 

Federal, com a seguinte tese: 

 “O art. 44 da Lei n. 11.343/2006 expressamente fez 

menção à vedação do indulto aos condenados por crime 

de associação para o tráfico de drogas (art. 35), quando se 
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refere aos "arts. 34 a 37 desta Lei", não tendo sido declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. 

 

 

3 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõe o art. 44 da Lei nº 11.343/06: 

 “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”. 

 

 Como se depreende desse dispositivo, é insuscetível de 

indulto os crimes dos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei nº 11.343/06. Insere-se 

nessa vedação, portanto, o crime do art. 35, ou seja, o de associação para 

o tráfico de drogas. 

 Todavia, a Egrégia Corte Paulista, sobre essa regra afirmou: 

 

 

 “Em que pesem posicionamentos diversos, entendo que 

o artigo 35 da Lei de Drogas não configura crime hediondo 
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ou a ele equiparado, possuindo realmente natureza de delito 

comum e não hedionda. 

 A Constituição Federal enumerou, por meio de um rol 

taxativo, previsto no art. 5º, inciso XLIII, os crimes equiparados 

a hediondo, quais sejam, tortura, terrorismo e o tráfico ilícito 

de drogas, estando excluída dessa lista a associação para o 

tráfico. Vale ressaltar, nesse passo, que a referida infração 

não consta do rol do artigo 1º da Lei 8.072/90”. 

 

 Com efeito, pouco importa considerar-se o crime do art. 35, 

Lei 11.343/06 como hediondo ou não. A vedação legal à concessão do 

indulto não decorre da natureza de delito e sim de disposição expressa 

nesse sentido para o crime de associação ao tráfico, prevista no art. 44, 

caput, da Lei 11.343/06. 

   Trata-se de previsão especial. 

   Assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, em recentes julgados:  

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. 

INDULTO (DECRETO N. 7.046/2009). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA (ART. 44 

DA LEI N. 11.343/2006). INCIDÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). 

IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão 

que, consubstanciada na jurisprudência desta Corte Superior 

de Justiça, denega a ordem de habeas corpus em que se 
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busca a concessão de indulto a condenado por crimes de 

tráfico e associação para o tráfico de drogas. 

2. Pela exegese do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, conclui-se 

que a mera aplicação de causa de diminuição de pena 

prevista no art. 33, § 4º, do diploma em questão, não é 

suficiente para descaracterizar a natureza do crime de 

tráfico de entorpecentes. 

3. O art. 44 da Lei n. 11.343/2006 expressamente fez menção 

à vedação do indulto aos condenados por crime de 

associação para o tráfico de drogas (art. 35), quando se 

refere aos "arts. 34 a 37 desta Lei", não tendo sido declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nesse ponto. 

4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no HC 184.883/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 

06/08/2012) 

 

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  

RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  

ASSOCIAÇÃO  PARA  O TRÁFICO. NATUREZA HEDIONDA.  NÃO  

CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL 

TAXATIVO DO  ARTIGO 2.º DA LEI N.º 8.072/1990. PROGRESSÃO 

DE REGIME. ART. 112 DA   LEP.   LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  

CONDIÇÃO  OBJETIVA.  ART.  44, PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  

N.  11.343/2006. LAPSO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO (2/3 

DA PENA). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.  

(...) 

2. O crime de associação para o tráfico não é equiparado a 

hediondo, uma vez que não está expressamente elencado 

no rol do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/1990.  
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3. Por conseguinte, para fins de progressão de regime incide 

a regra prevista  no  art.  112  da LEP, ou seja, o requisito 

objetivo a ser observado  é  o  cumprimento  de 1/6 (um 

sexto) da pena privativa de liberdade imposta.  

4.   Todavia, para   a   obtenção  do  livramento  condicional,  

a jurisprudência  desta Superior Corte de Justiça firmou-se no 

sentido de  que,  independentemente  de o crime de 

associação para o tráfico não  se enquadrar no rol de delitos 

hediondos, a Lei n. 11.343/2006, em  seu art. 44, parágrafo 

único, previu expressamente a necessidade do  

cumprimento  de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa 

previsão legal  prevalecer  em relação ao art. 83 do Código 

Penal, em atenção ao princípio da especialidade.  

5.  Habeas  corpus não conhecido. Contudo, ordem 

concedida de ofício para  afastar  o  caráter  hediondo  do  

crime  de associação para o tráfico   e   determinar  que  o  

requisito  objetivo/temporal  para progressão  de regime seja 

aquele estabelecido no art. 112 da Lei n. 7.210/1984. (STJ, HC 

371361/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, j. 17/11/2016, DJe 25/11/2016) 

 

CONSTITUCIONAL.   EXECUÇÃO   PENAL.   HABEAS   CORPUS  

IMPETRADO  EM SUBSTITUIÇÃO  A RECURSO PRÓPRIO. 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO  

OBJETIVO (CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA - ART. 44, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06). INEXISTÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.  

(...) 

2.  Não  obstante  o  delito  de associação ao tráfico de 

drogas não integrar  o rol dos delitos hediondos ou a ele 

equiparados, persiste a  necessidade  de  cumprimento  de  
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2/3  da pena para a obtenção do livramento  condicional, 

por força do disposto no parágrafo único do art.  44  da  Lei 

n. 11.343/2006, por se tratar de regra determinada pela lei 

especial, que se sobrepõe a regra geral (art. 83 do CP). 

Precedentes.  

3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 325890/RS, Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 14/06/2016, DJe 

21/06/2016)  

 

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE 

RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAPSO PARA OBTENÇÃO DO 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. 2/3. CONDIÇÃO OBJETIVA. ART. 

44, PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA 

DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.  

(...) 

2.  Independentemente de ser hediondo ou não, há lei 

definindo lapso mais rigoroso para obtenção do livramento 

condicional na condenação pelo  crime  de  associação  

para o tráfico. Necessário, portanto, o cumprimento  de  2/3  

(dois  terços)  da  pena,  nos  termos  do que determina  o  art.  

44  da  Lei  n. 11.343/2006, não se aplicando as disposições 

do art. 83, incs. I e II, do Código Penal.  

3. Habeas corpus não conhecido.  

(STJ, HC 332744/RS, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, j. 14/06/2016, DJe 21/06/2016)  

 

(...) 
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EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO  QUE  NÃO ESTÁ 

ELENCADO NO ROL DE HEDIONDOS. LAPSO NECESSÁRIO 

PARA  A  CONCESSÃO  (2/3  DA  PENA).  PREVISÃO  EXPRESSA 

NO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

INEXISTENTE.  

1.  Hipótese  na  qual se pleiteia o reconhecimento da 

incidência do art.  83  da  Código  Penal  para  fins de 

livramento condicional em relação  à  condenação  pelo  

crime  tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, ao argumento 

de que este não seria hediondo.  

2.  O  entendimento  perfilhado  pelas  instâncias de origem 

está em consonância  com a orientação jurisprudencial 

firmada por esta Corte Superior  no  sentido  de  que,  

independentemente  de  o  crime  de associação  para  o  

tráfico  não  se  enquadrar  no  rol de delitos hediondos,  certo  

é  que  a  Lei  n.º  11.343/06,  em  seu art. 44, parágrafo  único,  

previu expressamente a necessidade do cumprimento de  

2/3  (dois  terços)  da  pena  para  a  obtenção  do  livramento 

condicional,  devendo  essa  previsão legal prevalecer em 

relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção ao princípio 

da especialidade.  

3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 328522/RS, Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. 05/04/2016, DJe 13/04/2016)   

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAPSO PARA 

OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. 2/3. CONDIÇÃO 

OBJETIVA QUE INDEPENDE DA HEDIONDEZ, OU NÃO, DO 

DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 

N. 11.343/2006.  
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1. Para o crime de associação para o tráfico, há expressa 

previsão legal da aplicação da fração para o livramento 

condicional em 2/3. Não se trata de atribuir ou não caráter 

hediondo ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, 

mas sim de se aplicar o parágrafo único do art. 44 do citado 

dispositivo legal.  

2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as 

razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o 

entendimento assentado na decisão agravada.  

3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 

1484138/MS, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, J. 

02/06/2015, DJe 15/06/2015)   

 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. (1) IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. LAPSO PARA OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO 

CONDICIONAL. DOIS TERÇOS. CONDIÇÃO OBJETIVA QUE 

INDEPENDE DA HEDIONDEZ, OU NÃO, DO DELITO. DISCIPLINA 

DO ART. 44 DA LEI 11.343/2006. OVERRULING. ORDEM NÃO 

CONHECIDA.  

... 

2. Na condenação pelo crime de associação para o tráfico, 

perpetrado sob a égide da Lei 11.343/2006, faz-se necessário 

o desconto de 2/3 da pena para obtenção do livramento 

condicional, (ressalvados os casos de reincidência 

específica, em que há vedação), na condenação por 

associação para o tráfico, em prestígio da programação 

normativa do artigo 44, parágrafo único, de tal Diploma 

Normativo.  
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3. Ordem não conhecida. (STJ, HC 292882/RJ, Min. MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 05/08/2014, DJe 

18/08/2014)  

 

 Como se vê, mesmo não tendo natureza hedionda o crime 

do art. 35 da Lei nº 11.343/06, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a 

aplicação das regras especiais para concessão de livramento condicional 

e para negar o indulto. 

 No julgamento do AgRg no HC 184.883/MG 

supramencionado, postulava-se a concessão do indulto para condenado 

pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 

Em relação a esse último delito, alegava-se que não era um crime 

hediondo. O Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR negou o indulto em relação 

aos delitos, afirmando, no tocante ao do art. 35 da Lei nº 11.343/06: 

“O mesmo pode ser afirmado em relação ao crime de 

associação para o tráfico de drogas, pois o art. 44 da Lei n. 

11.343⁄2006 expressamente fez menção à vedação em 

relação a ele, quando se refere aos "arts. 34 a 37 desta Lei". 

 

 Como se vê, o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR negou o 

indulto em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, 

porque o art. 44 da Lei nº 11.343/06 faz menção expressa à restrição do 

benefício a lei, quando se refere aos arts. 34 e 37 da Lei Antidrogas. 
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 Mas não é só. A circunstância de o Decreto de 12 de abril de 

2017 não ter feito qualquer restrição à concessão de indulto ao crime de 

associação para o tráfico, como argumentou o v. acórdão dos embargos 

de declaração, não revoga o disposto no art. 44 da Lei nº 11.343/06, pois se 

cuida de uma norma especial, que expressamente torna inviável o indulto 

ao condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Aliás, a 

única exceção feita expressamente no Decreto de 2017 foi ao delito de 

tráfico de drogas na modalidade privilegiada, em seu art. 1º, inciso III, “f”, 

do referido decreto1, ou seja, não favorecendo o condenado pelo crime 

do art. 35 da Lei de Drogas. 

 Por tais motivos, o v. acórdão contrariou o disposto no art. 44 

da Lei nº 11.343/06, devendo ser cassado, restaurando-se a sentença de 

primeiro grau de jurisdição que negou o indulto à recorrente P. C. M. E.. 

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei 

federal, aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o processamento do 

                                            
1 f) mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, pela prática do 
crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, e a sentença houver 
reconhecido a primariedade da agente, os seus bons antecedentes, a não dedicação às atividades 
criminosas e a não integração de organização criminosa, tendo sido aplicado, em consequência, o 
redutor previsto no § 4o do referido artigo, desde que cumprido um sexto da pena. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art33
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presente Recurso Especial, remetendo-se os autos para o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, cassando-se o v. 

acórdão impugnado e restaurando-se a sentença de primeiro grau de 

jurisdição que negou o indulto à recorrente P. C. M. E., para que cumpra o 

restante da pena aplicada por sua condenação no art. 35 da Lei nº 

11.343/06. 

 São Paulo, 19 de janeiro de 2018. 

  

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 


