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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO  Nº 0000612-

05.2016.8.26.0154, Comarca de São José do Rio Preto, em que 

figura como agravante, M. R. B. S.  e agravado o Ministério Público 

do Estado de São Paulo, vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, no art. 541 do Código de Processo Penal e no art. 26 da 

Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL contra o v. 

acórdão de fls.1078/1083, pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

Muller   Ricardo Bezerra da Silva teve seu pedido 

de indulto de penas, feito com base no Decreto Presidencial nº 

8.615, de 24 de dezembro de 2015, indeferido pelo juízo da Vara 

das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto - 
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DEECRIM 8ª RAJ - por evidente ausência do requisito objetivo (fls. 

1058). 

 

Inconformado, interpôs recurso de agravo de 

execução penal, pleiteando a reforma da decisão de Primeiro 

Grau, para obter o indulto pleno na forma em que pretendido. 

 

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 

não provimento do recurso de agravo (fls. 1070/1072). 

 

Ocorre que a Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal 

do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao 

agravo para, com fundamento no artigo 1º, do Decreto 8.615/15, 

dar indulto ao recorrido também para o crime previsto no artigo 

35 da Lei 11.343/06, apesar de haver vedação expressa de indulto 

para tal delito no inciso, II, do artigo 9º do referido Decreto. 

 

De referido acórdão foram opostos Embargos 

Declaratórios que foram rejeitados. 

 

A decisão se deu em conformidade com o voto da 

Desembargadora Relatora, DOUTORA ANGÉLICA DE ALMEIDA 

(Presidente) que a seguir se transcreve: 

 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 

Execução Penal nº 0000612-05.2016.8.26.0154, da Comarca de São José do 

Rio Preto, em que é agravante M. R. B. S. , é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO.ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação 

unânime, superada a nulidade, deram provimento ao agravo para conceder 

ao agravante M. R. B. S.  o indulto, em relação ao crime previsto no artigo 

35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 1º, I, do Decreto 

8.615/15.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este 

acórdão.  

 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ANGÉLICA DE ALMEIDA (Presidente), PAULO ROSSI E 

ÁLVARO CASTELLO. 

 

São Paulo, 23 de novembro de 2016.  

 

Angélica de Almeida 

Relatora 

 

 

Agravo de Execução Penal nº 0000612-05.2016.8.26.01542 

Voto 31.856 

Agravo em Execução n. 0000612-05.2016.8.26.0154 - São José         

do Rio Preto 

Execução n. 0001365-95.2015.8.26.0509 - DEECRIM - UR8 

Agravante - M. R. B. S.  

Agravado - Ministério Público 
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Trata-se de agravo em execução que se insurge contra decisão, 

exarada pelo ilustre magistrado Evandro Pelarin, que, com fundamento no 

artigo 1º, I, do Decreto 8.615/15, concedeu indulto com relação às penas 

impostas no artigo 333, caput, parágrafo único, c.c. artigo 69, caput, ambos 

do Código Penal, e, com fundamento no artigo 107,II, do, Código Penal, 

declarou extinta a punibilidade; indeferiu o pedido com relação ao artigo 35, 

da Lei 11.343/06 (fls. 5).  

Postula a ilustre defensora, eis que preenchidos os requisitos, 

seja concedido indulto com relação ao delito previsto no artigo 35, caput, da 

Lei 11.343/06 (fls. 1/4).  

Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls. 19/23), a 

decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 1865).  

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo 

improvimento do agravo (fls. 1870/1872).  

É o relatório.  

M. R. B. S. , primário, foi condenado, como incurso no artigo 

35, caput, da Lei 11.343/06, à pena de seis anos e, no artigo 333, caput, do 

Código Penal, à pena de cinco anos e quatro meses (fls. 25).  

A decisão agravada está exarada nos seguintes termos: “(...) 

INDEFIRO o pedido de INDULTO com relação à pena imposta no crime de 

associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35da Lei 11.343/2006)” 

(fls. 5).  

À evidência a r. decisão agravada não se mostra 

suficientemente motivada, impunha-se reconhecer a nulidade do ato, de 

ofício, por violação ao artigo 93, XI, da Constituição Federal.  

A Constituição de 1988 consagra no inciso IX do artigo 93 o 

princípio da motivação dos atos processuais a exigir que as decisões judiciais 

indiquem expressamente as razões que levaram a determinada solução. 

Apontem, por outro lado, o caminho trilhado para a solução encontrada.  
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A motivação da decisão judicial é garantia daspartes no 

processo, na medida em que propicia que os argumentos apresentados pela 

decisão judicial possam ser alvos de impugnação.  

Por outro lado, representa uma forma de controle 

extraprocessual, no dizer de Michelle Taruffo (Participação e Processo, 

Coord. Ada Pellegrini Grinover, Candido Rangel Dinamarco e Kazuo 

Watanabe, S. P., RT., 1988, p. 37). 

Se é verdade que a motivação dos atos judiciais tem relevância 

no controle da atividade jurisdicional, extra e endoprocessual, no campo 

penal, em que o bem tutelado é a liberdade da pessoa, não pode receber 

qualquer complacência.  

Preleciona José Frederico Marques “para que sua atuação 

possa ser apreciada e se tenha, assim, uma demonstração de como usou do 

arbitrium que a lei lhe outorgou na aplicação da pena, cumpre ao 

magistrado, em sua sentença, fundamentar e motivar a orientação que 

seguiu”(Tratado de Direito Processual Penal, São Paulo, 1980,Saraiva, vol. 

III, p. 253). 

Em se tratando de restrição de liberdade, como é o caso dos 

autos, a norma constitucional reafirma a necessidade de ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, nos termos do artigo 5º, 

LXI, da Constituição Federal.  

Supera-se, entretanto, a matéria preliminar, nos termos do 

artigo 282, § 2º, do Código de Processo Civil, passa-se à análise do mérito do 

agravo. O artigo 1º, da Lei 8.072/90, traz rol taxativo dos crimes 

considerados hediondos, elenco complementado em seu parágrafo único.  

Como decorre do artigo 2º, da Lei 8.072/90, o crime de 

associação para o tráfico não está arrolado, nem mesmo, como delito 

equiparado aos crimes hediondos, como ocorre com o tráfico ilícito de droga.    

De fato, o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, não 

se submete ao tratamento destinado ao crime equiparado a hediondo, como 

decorre do comando do artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. 
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O tipo penal previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, constitui 

crime autônomo em relação ao tráfico. Trata-se de forma anômala do delito 

de quadrilha. De outra parte, o artigo 44, da Lei 11.343/06, ao incluir o 

artigo 35, não iguala o crime de associação para tráfico ao crime hediondo. 

Para tanto, necessária disposição expressa, inexistente, quer na lei 

específica, quer na legislação aplicável à espécie. No campo penal, é vedada 

a interpretação analógica extensiva in malam partem.  

Assim sendo, a concessão de indulto, no que diz respeito ao 

crime de associação para o tráfico, deve observar o disposto no artigo 112, 

da Lei de Execução Penal.  

Nos termos do Decreto 8.615/15, tem direito ao indulto pleno 

o condenado à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não 

substituída por restritiva de direitos ou multa, e não beneficiadas com a 

suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015, tenha 

cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente 

(art. 1º, I). 

A concessão do indulto está condicionada à inexistência de 

falta disciplinar de natureza grave, cometida nos últimos doze meses de 

cumprimento da pena, contados retroativamente à publicação do diploma 

legal em questão, devidamente reconhecida pelo juízo (art. 5º).Diante do 

exposto, por votação unânime, superada a nulidade, deram provimento ao 

agravo para conceder ao agravante M. R. B. S.  o indulto, em relação ao crime 

previsto no artigo 35,caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 1º, 

I, do Decreto 8.615/15. 

 

 desª. Angélica de Almeida relatora 

 

Assim decidindo, o v. acórdão negou vigência ao art. 

9º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 8.615/15, bem como 

dissentiu da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mpsp.mp.br 

8 

Justiça, autorizando a presente interposição, com base no art. 

105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. 

 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL – Artigo 9º, inciso 

II, do Decreto Presidencial nº 8.615/15. 

 

 

Segundo o saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO, 

“denega-se vigência de lei não só quando se diz que esta não está 

em vigor, mas também quando se decide em sentido 

diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

 

Também o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que “(...) equivale negar vigência o fato de o julgador negar 

aplicação a dispositivo específico, único aplicável à hipótese, quer 

ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp nº 63.816-

SP, DJ de 19/06/1995, RTJ 51/126). 

 

Preceitua o artigo 9º, inciso II, do Decreto 

Presidencial nº 8.615/15: 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
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DECRETO Nº 8.615, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

                            Concede indulto natalino e comutação de penas e dá outras providências. 

 

  A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no exercício da competência 

privativa que lhe confere o art. 84, caput, 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 de comutar penas de pessoas condenadas,  

 

  DECRETA:  

 

... 

 

Art. 9º O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas: 

 

I - por crime de tortura ou terrorismo; 

 

II - por crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do caput e do § 1º 

do art. 33 e dos art. 34 a art. 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;  

 

III - por crime hediondo praticado após a publicação da Lei nº 8.072, de 25 

de julho de 1990, da Lei nº 8.930, de 6 de setembro de 1994, da Lei nº 9.695, de 20 de 

agosto de 1998, da Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, e da Lei nº 12.015, de 7 de agosto 

de 2009, observadas as suas alterações posteriores; ou 

 

IV - por 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. 

 

Parágrafo único.  As restrições deste artigo não se aplicam às hipóteses 

previstas nos incisos XI, XII, XIII e XIV do caput do art. 1º. 
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O artigo 9º, inc. II, do Decreto 8.615/15 vedou 

expressamente a concessão de indulto aos que cometeram os 

crimes previstos nos artigos 33, § 1º, 34, 35, 36 e 37 da Lei 

nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;  

 

Mesmo assim, a 12ª Câmara Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concedeu indulto ao 

recorrido, ignorando e negando vigência ao que dispõe o artigo 9º, 

inc. II do Decreto 8615/15. 

 

O acórdão recorrido fundamenta a concessão do 

indulto ao fato de o crime de associação não ser hediondo. Ora, 

Excelências, o caso dos autos nada tem a ver com a natureza do 

crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, mas, tão somente, 

com o fato de haver previsão legal expressa retirando-o do rol dos 

crimes que foram atingidos pelo Decreto de Indulto Presidencial 

de nº 8.615/15. 

 

Não se discutem os critérios de escolha, porque são 

de política criminal do Presidente da República  

 

No HC nº 396.146-SP, o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça afirmou não ser possível a concessão de indulto de 
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penas aos condenados pelo crime de associação ao tráfico, 

previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. 

 

Habeas Corpus nº 396.146 - SP (2017/0084766-4) 

EMENTA- HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. 

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DA 

BENESSE AOS CONDENADOS PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06. 

ART. 9º, II, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não 

admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, 

situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos 

excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar 

constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.  

II - Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do 

pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame 

do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os 

pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do 

Presidente da República.  

III - Por absoluta disposição literal do art. 9º, II, do Decreto n. 

8.615/2015, não é possível a concessão de indulto ou de comutação de penas 

aos condenados pelo crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei 

n. 11.343/06.  Habeas Corpus não conhecido. 

 

    No HC 353.604/RJ, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça afirmou não ser possível a concessão de indulto de penas 

aos condenados pelo crime de associação ao tráfico, previsto no 

artigo 35 da Lei n. 11.343/06. 
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EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A 

RECURSO PRÓPRIO. INDULTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME NÃO 

HEDIONDO. 

VEDAÇÃO EXPRESSA. DECRETO N. 7.420/2010. REQUISITOS. FLAGRANTE 

ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no 

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente 

previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, 

salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato 

judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

não reconhecer o crime de associação para o tráfico, art. 

35 da Lei n. 11.343/2006, como equiparado à hediondo, por falta de 

expressa previsão na Lei n. 8.072/1990. 

3. O Decreto n. 7.420/2010, em seu art. 8º, veda expressamente a 

concessão dos benefícios de comutação e indulto aos condenados pelo 

crime de associação ao tráfico. A definição das hipóteses e dos requisitos 

para a concessão de comutação de penas ou indulto é de competência 

privativa do Presidente da República, sendo vedado ao magistrado deixar 

de observar as exigências legais para a concessão da benesse, sob pena 

de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo. 

4. Habeas corpus não conhecido. (HC 353.604/RJ, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 

29/06/2016) 

 

  No HC 84.829, o Colendo Supremo Tribunal 

Federal afirmou não ser possível a concessão de indulto de penas 

aos condenados pelo crime de associação ao tráfico, previsto no 

artigo 35 da Lei n. 11.343/06.  

 

EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8615/2015. 

CONCESSÃO DE INDULTO PLENO AOS CONDENADOS PELO CRIME DE TRÁFICO 
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PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HEDIONDEZ E PREVISÃO 

LEGAL. RECURSO PROVIDO. 

             1. Segundo o STF, o ato de clemência estatal representa estratégia de 

política criminal (HC 84.829), motivo pelo qual não cabe interpretação extensiva do 

Decreto de indulto natalino e comutacao de penas para abranger requisitos e 

condições não estipulados no Decreto. Assim, fazendo uma interpretação literal do 

art. 9º, inciso II, não há dúvidas de que a concessão de indulto coletivo não alcança 

as pessoas que forem condenadas pelo crime de tráfico de drogas nos moldes do 

caput e do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o que, por consequência lógica, não 

pode ser estendido àqueles que forem sentenciados nos termos dos parágrafos 2º, 

3º e 4º do citado art. 33, pois, se assim não fosse, ao editar o Decreto 8.615/2015, 

o Presidente da República certamente não teria dado ênfase apenas ao § 1º. 

            2. O art. 9º do Decreto 8.615/2015 faz menção, quase que em sua 

totalidade, a crimes hediondos ou a estes equiparados, fato que indica que o 

Presidente da República, mesmo diante da discricionariedade que lhe fora 

conferida, em sintonia e observação ao recente posicionamento do STF de que o 

tráfico privilegiado passou a ser delito comum, deixou de fazer constar no inciso II 

do art. 9º o § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. 

           3. Tendo em vista que o agravante cumpriu, cautelarmente, mais de 1/6 

(um sexto) da reprimenda total que lhe foi imposta, a qual foi substituída por penas 

restritivas de direitos, restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão 

do benefício de indulto, conforme disposição contida no art. 1º, inciso XV, do 

Decreto 8.615/2015. 4. Recurso provido. 

 

Ocorre que a decisão recorrida decidiu a questão com 

base no inciso III do Dec. Nº 8.615/2015, quando, na verdade, o 

artigo 35 da Lei de drogas vem expressamente tratado no inciso 

II. Não havia, como de fato não há, necessidade de fundamentar 

a decisão com base na natureza hedionda, porque, para estes, há 

o inciso III, do art.9 do mesmo Decreto. 
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Assim sendo, o julgado da Corte Estadual deve ser 

cassado, tornando sem efeito a concessão do indulto de penas 

para o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 ao recorrido. 

 

 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  

 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido 

que não cabe indulto aos condenados pelo crime previsto no artigo 

35 da Lei 11.343/06, nos termos do Decreto Presidencial que o 

exclui taxativamente. 

 

4. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

  No julgamento do AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 

70050640416, COMARCA DE SANTO ÂNGELO, a Segunda 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, (Rel. Des. José Antonio Cidade Pitrez, Porto 

Alegre, Julgado no dia 25/10/2012 e publicado no Diário da 

Justiça do dia 04/12/2012, cópia retirada do site do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, 

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70050640416, anexada 

aos autos), cujo acórdão se oferece como paradigma, assim 

decidiu: 

 

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70050640416


 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mpsp.mp.br 

15 

AGRAVO EM EXECUÇÃO 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70050640416 

COMARCA DE SANTO ÂNGELO 

VALDEMAR MORAIS BATISTA FILHO AGRAVANTE  

MINISTERIO PUBLICO AGRAVADO 

 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). CRIMES DE TRÁFICO 

DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 

COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 7.648/11. Réu que se encontra cumprindo 

pena pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de 

associação para tal fim, sendo o primeiro equiparado a hediondo pela 

legislação, afastando a possibilidade de concessão dos benefícios do 

indulto e/ou comutação da pena. Vedação expressa à concessão da 

benesse, nos termos do artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 7.648/11. Por 

outro lado, mesmo que o Decreto antes referido fosse omisso a respeito 

dessa restrição, o benefício estaria vedado pelo artigo 44, da Lei nº 

11.343/06, aos condenados por narcotráfico e associação para o tráfico. 

Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de outorga do citado 

benefício, pois o agravante foi condenado por infração aos artigos 33, 

caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, expressamente excluídos da 

possibilidade da outorga do benefício.  AGRAVO IMPROVIDO. 

 

 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  Acordam os Magistrados integrantes da Segunda 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

ao agravo.  Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, além do signatário, os 

eminentes Senhores DES. JAIME PITERMAN (PRESIDENTE SEM VOTO), DES. MARCO 

AURÉLIO DE OLIVEIRA CANOSA E DR.ª ROSANE RAMOS DE OLIVEIRA MICHELS.  
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Porto Alegre, 25 de outubro de 2012. 

 

DES. JOSÉ ANTÔNIO CIDADE PITREZ,  

Relator. 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

DES. JOSÉ ANTÔNIO CIDADE PITREZ (RELATOR) 

Trata-se de agravo em execução interposto por Valdemar Morais Batista Filho, através da 

Defensoria Pública, inconformado com a decisão proferida pelo Dr. Juiz de Direito da Vara 

de Execuções Criminais da Comarca de Santo Ângelo, que indeferiu seu pedido de 

comutação de pena, referente ao delito de associação para o tráfico. 

Em razões, o agravante postula a reforma da decisão, sustentando que o Decreto 

Presidencial nº 7.648/11 não veda a concessão da comutação em relação ao crime de 

associação para o tráfico, o qual não possui natureza hedionda, pois não catalogado no rol 

taxativo da Lei nº 8.072/90 (fls. 10/11v). 

O órgão do Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo seja negado provimento 

ao agravo, devendo ser mantida incólume a decisão objeto de revista (fls. 12/13).  

A decisão foi mantida (fl. 14) e os autos subiram a esta Corte, operando-se sua distribuição 

mediante sorteio. 

Colheu-se o parecer escrito da douta Procuradoria de Justiça, no rumo do improvimento do 

agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em favor do recorrente (fls. 17/18). 

Após, vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

 

VOTOS 

DES. JOSÉ ANTÔNIO CIDADE PITREZ (RELATOR) 

Adianto que o presente agravo não merece ser provido.  De acordo com o artigo 8º, inciso I, 

do Decreto nº 7.648/11, os benefícios nele previstos não alcançam os condenados pelos 

delitos previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 a 37, da Lei nº 11.343/06.  Destarte, 

diante da expressa vedação legal, não há como conceder o benefício da comutação pleiteado 
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pelo ora agravante, posto que condenado por tráfico de substância entorpecente e associação 

para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06). 

Além disso, a propósito da vedação, é clara a redação do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, in 

verbis:“ 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.”  Destarte, mesmo que o Decreto nº 7.648/11 fosse 

omisso a respeito dessa restrição, o benefício já estaria vedado pela Lei nº 11.343/06 aos 

condenados pelos mencionados delitos. 

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste TJRS e do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: 

 

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO PARA 

CRIMES HEDIONDOS. DECRETO Nº 6.294/07. Tanto o indulto como a comutação (indulto 

parcial) são benefícios da competência exclusiva pelo chefe do Poder Executivo (art. 84, XII, 

CF), ou seja, os critérios para a sua concessão devem seguir de forma estrita os estabelecidos 

no ato executivo. Impossibilidade da interferência do Poder Judiciário, sob pena de invasão 

da esfera de competência. Agravo Improvido. (Agravo n. 70023156904, Quinta Câmara 

Criminal do TJRS, Relator: Aramis Nassif, julgado em 12/03/2008)”   

 

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 12, § 2º, 

INCISO III, E 14 DA LEI Nº 6.368/76.  LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. COMUTAÇÃO DA PENA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DECRETO Nº 

5.620/2005. IMPOSSIBILIDADE. I – Tendo em vista que o pedido de livramento condicional 

não foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, fica esta Corte 

impedida de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância (Precedentes). II - Por 

previsão expressa insculpida no art. 8º do Decreto nº 5.620/2005, não é possível conceder 

comutação da pena aplicada ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. III - "Na hipótese 

de haver concurso com infração descrita no art.8º, o condenado não terá direito a indulto 

ou comutação enquanto não cumprir, integralmente, a pena correspondente ao crime 

impeditivo dos benefícios (art. 76 do Código Penal)" (art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 

5.620/2005). IV - In casu, o recorrente não cumpriu integralmente a pena imposta pelo 

delito de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não faz jus à comutação da pena referente 

ao crime de associação para o tráfico. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa 

parte, desprovido.”   
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Assim sendo, repisa-se, tendo o agravante sido condenado pela prática de narcotráfico e 

associação para tal fim, não faz jus à concessão do indulto e/ou comutação de sua pena, 

diante de vedação legal expressa, contida no artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 7.648/11, 

reiterando o artigo 44, da Lei nº 11.343/06. 

Não é demais repetir o teor do Decreto nº 7.648/11: 

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

I - por crime de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de drogas, nos termos dos artigos 33, 

caput e § 1o, e 34 a 37 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; 

O texto do artigo 8º, do Decreto nº 7.648/11, é claro ao estipular que os benefícios nele 

previstos não alcançam aos condenados pelos artigos 33-‘caput’ e § 1º, e 34 a 37, da Lei nº 

11.343/06 (inciso I). 

Ora, no caso, o agravante foi condenado pelos delitos dos artigos 33-‘caput’ e 35, ambos da 

Lei nº 11.343/06, estando os dois excluídos do benefício da comutação, como se vê do 

referido artigo 8º-I, do Decreto nº 7.468/11, mesmo não sendo o segundo hediondo. Sendo 

assim, somente é possível a outorga do indulto ou da comutação aos condenados pelos 

delitos do artigo 33-§§ 2º e 3º, da Lei nº 11.343/06, os únicos excluídos da vedação expressa 

do Decreto nº 7.468/11. Nesse sentido, o parecer ministerial de fls. 17/18, firmado pelo Dr. 

Luiz Carlos Ziomkowski, salientou, com adequação: 

“(...) Lado outro, caso a Presidente da República pretendesse estender o benefício aos 

condenados por crime de associação ao tráfico teria mantido a redação anteriormente 

prevista nos Decretos nºs 6706/2008, 6294/2007 e 5.993/2006, que permitiam a concessão 

pretendida da benesse. (...)” 

Isto posto, nego provimento ao agravo, para manter a decisão de primeiro grau, que indeferiu 

a comutação de pena ao réu Valdemar Morais Batista Filho, quanto ao delito de associação 

para o tráfico. 

 

É o voto. 

 

DES. MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA CANOSA 

Eminentes Colegas. Acompanho o voto do douto Relator. Há vedação na legislação ordinária 

(art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90).  Se assim não fosse, temos, ainda, vedação de ordem 

constitucional (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal). Anote-se: 

“Habeas Corpus. Comutação de pena. Indulto. Inadmissibilidade. Crime equiparado a 

hediondo caracterizado. Impossibilidade. Aplicação do art. 8º, II, do Decreto nº 6.706/08. 
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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)  

 

Do v. acórdão, retiro as seguintes passagens: 

“(...) 

 

O acórdão proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se fundamentado, restando 

justificada a formação de seu convencimento, além de estar em perfeita consonância com a 

jurisprudência desta Suprema Corte preconizada no sentido de que a "vedação à concessão 

de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, 1, da lei 

8.07211990 - abrange também a comutação" (HC n0 94.679/SP, Segunda Turma, Relator 

o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/08).  

Cumpre notar que o presente writ não contesta a legalidade da vedação dos benefícios 

previstos no Decreto n0 6.706/08 aos crimes considerados hediondos. A impetrante 

fundamenta o pedido no fato de que a vedação de indulto prevista na Lei n2 8.072/90 não 

estende à comutação da pena, sendo inconstitucional interpretação extensiva daquele 

dispositivo.  

Mas a Corte já assentou firme entendimento em sentido contrário:  

"AÇÃO PENAL. Sentença condenatóría. Comutação de pena. Indulto. Inadmissibilidade. 

Condenação por estupro e atentado violento ao pudor. Crime hediondo caracterizado. 

Violência presumida ante a menoridade da vítima. Irrelevância. Precedentes. Aplicação do 

art. 10 do Decreto n" 4.011/2001. Ordem denegada. Concessão de habeas corpus de ofício 

para possibilitar ao paciente a progressão de regime, nos termos do art. 128 da LEP A 

circunstância de os crimes de estupro e atentado violento ao pudor serem praticados 

mediante violência presumida é irrelevante para descaracterizá-los como hediondos, que, 

como tais, impossibilitam a concessão de indulto." (HC n0 84.734/SP, Segunda Turma, da 

relatoria do Min. Cezar Peluso, DJe de 26/3/10);  
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"CRIME. Condenação. Pena. Comutação. Indulto parcial. Caráter condicional. Legalidade 

reconhecida. Exclusão do benefício a condenado por crime hediondo. Ato discricionário do 

Presidente da República. HC denegado. Precedente. Aplicação dos arts. 20, I, da Lei nº 

8.072/90, e 70, I, do Dec. 3.2.26/99. Anistia, indulto, graça e comutação de pena 

constituem objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, cujo 

Decreto pode, observando as limitações constitucionais, prever a concessão do benefício 

apenas a condenados que preencham certas condições ou requisitos." (HC nº 96.431/RJ, 

Segunda Turma, da relataria do Min. Cezar Peluso, DJe de 15/5/09).  

Por último, como bem salientado no parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da 

República Dra. Cláudia Marques Sampaio, a denegação da comutação, in casu, não importa 

em qualquer violação ao texto constitucional:  

" (...)  

8. De acordo com o pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, tratando-se o indulto e 

a comutação de pena atos discricionários do Presidente da República, cabe a este a definição 

da extensão do benefício.  

9. In casu, é inviável a concessão do benefício ao paciente, condenado pela prática de crime 

equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo cm vista as disposições 

constantes dos arts. 2°, I, da Lei 8.072/90 e 8° do Decreto 6. 706/08.  

10. Tal entendimento não foi alterado em razão da declaração de inconstitucionalidade do § 

10 do art. 2º da Lei n0 8.072/90 e isso porque o referido dispositivo trata de hipótese 

absolutamente diversa do inciso I, que veda a concessão de indulto aos condenados por 

crimes hediondos.  

11. De fato, o inciso I, do art. 20, da Lei n0 8.072/90, com base no qual foi instituída a 

vedação prevista no art. 80, II, do Decreto n0 5.993/2006, retira seu fundamento de validade 

diretamente do art. 50, XLIII, da Constituição, no qual se insere também o indulto, por se 

tratar de espécie de graça, como leciona a doutrina:  

'Se o perdão estatal está vedado (graça e anistia), também o indulto, que nada mais é do que 

uma graça coletiva (ou, se preferirmos, a graça seria o indulto individual) também é proibido. 

(...)' (GUILHERME DE SOUZA NUCCJ, 'in' 'Leis Penais e Processuais Penais comentadas', 

RT, 1a edição, p. 294/295).  

12. No mesmo sentido foi o entendimento dessa Corte no julgamento da ADI-MC 2795:  

'O indulto, modalidade de graça, como elementar, insere-se no exercício do poder 

discricionário de clemência que detém o Chefe do Poder Executivo, a evidenciar instrumento 

de política criminal colocado à disposição do Estado para a reinserção e ressocialização dos 
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condenados que a ele fazem jus, segundo a conveniência e oportunidade das autoridades 

competentes. ( ... )' (trecho do voto proferido pelo Min. Maurício Corrêa, julgado em 

08/05/2003).'' (fls. 42/43)  

Assim, a pretensão da impetrante esbarra na vedação do art. 80, inciso II, do Decreto n0 

6.706/08. 

Ante o exposto, denego a ordem.” 

É como voto. 

 

DR.ª ROSANE RAMOS DE OLIVEIRA MICHELS - De acordo com o Relator. 

 

DES. JAIME PITERMAN - Presidente - Agravo em Execução nº 70050640416, Comarca de 

Santo Ângelo: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME." 

 

 

Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com 

o acórdão recorrido. 

 

 

 5. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

 

Para o v. acórdão recorrido:  

 

“ De fato, o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, não 

se submete ao tratamento destinado ao crime equiparado a hediondo, como 

decorre do comando do artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. 

O tipo penal previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, constitui 

crime autônomo em relação ao tráfico. Trata-se de forma anômala do delito de 

quadrilha.   
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De outra parte, o artigo 44, da Lei 11.343/06, ao incluir o artigo 

35, não iguala o crime de associação para tráfico ao crime hediondo. Para 

tanto, necessária disposição expressa, inexistente, quer na lei específica, quer 

na legislação aplicável à espécie. No campo penal, é vedada a interpretação 

analógica extensiva in malam partem.  

Assim sendo, a concessão de indulto, no que diz respeito ao 

crime de associação para o tráfico, deve observar o disposto no artigo 112, da 

Lei de Execução Penal.”  

 

Já, para o aresto paradigma: 

 

“ De acordo com o artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 7.648/11, os 

benefícios nele previstos não alcançam os condenados pelos delitos previstos 

nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 a 37, da Lei nº 11.343/06.  Destarte, diante 

da expressa vedação legal, não há como conceder o benefício da comutação 

pleiteado pelo ora agravante, posto que condenado por tráfico de substância 

entorpecente e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 

11.343/06). 

Além disso, a propósito da vedação, é clara a redação do artigo 

44, da Lei nº 11.343/06, in verbis: “ 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.” Destarte, mesmo que o Decreto nº 7.648/11 fosse 

omisso a respeito dessa restrição, o benefício já estaria vedado pela Lei nº 

11.343/06 aos condenados pelos mencionados delitos”. 

 

Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma 

situação jurídica, ou seja, a vedação expressa de concessão de 
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indulto das penas aos condenados pelo crime de associação ao 

tráfico de drogas previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, 

constante do Decreto Presidencial de Indulto. 

 

  Em síntese: 

 

Para o acórdão impugnado, a natureza não 

hedionda do crime de associação ao tráfico impede a aplicação do 

Decreto Presidencial de Indulto, enquanto, para o aresto 

paradigma, em sentido contrário, “ Destarte, diante da expressa 

vedação legal, não há como conceder o benefício da comutação 

pleiteado pelo ora agravante, posto que condenado por tráfico de 

substância entorpecente e associação para o tráfico (artigos 33 e 

35, ambos da Lei nº 11.343/06). Além disso, a propósito da 

vedação, é clara a redação do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, in 

verbis: “ 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.” Destarte, mesmo que o Decreto 

nº 7.648/11 fosse omisso a respeito dessa restrição, o benefício já 

estaria vedado pela Lei nº 11.343/06 aos condenados pelos 

mencionados delitos”. 
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Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, afastando-se o entendimento adotado no acórdão 

recorrido.  

 

6. DO PEDIDO  

 

 Ante todo o exposto, demonstrados a contrariedade 

à lei federal e o dissídio jurisprudencial, requer o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, seja ADMITIDO o 

processamento do presente RECURSO ESPECIAL por essa 

Egrégia Presidência, bem como seja ele oportunamente 

CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, a fim de cassar o v. acórdão recorrido, 

restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o 

pedido de indulto das penas aplicadas a M. R. B. S. , condenado 

como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06 

 

 

 

 São Paulo, 12 de março de 2018 

 

 

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES 
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