
 

 

 

 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se 
que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO – DECRETO Nº 9.246/17 – 

CONDENADO JÁ BENEFICIADO ANTERIORMENTE – 

IMPOSSIBILIDADE.  

O artigo 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 9.246/17 

veda, expressamente, a comutação de penas a sentenciados que já 

foram agraciados com base em decretos anteriores.  

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

DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos de Agravo de Execução Penal nº 9000120-

27.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que figura 

como agravante o Ministério Público do Estado de São Paulo e, 

como agravado, JEFFERSON DA SILVA FERREIRA, vem à 

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

III, alíneas “a”, 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. 50/54, pelos seguintes 

motivos: 

 

 

 

 

RESUMO DOS AUTOS 
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JEFFERSON DA SILVA FERREIRA ingressou com 

pedido de comutação de suas penas, com base no Decreto 

Presidencial nº 9.246/17. 

 

O pedido foi deferido (fls. 09/10) pelo juízo da 1ª Vara 

das Execuções Criminais e Anexos do Júri da Comarca de 

Araçatuba. 

 

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs 

recurso de agravo de execução penal, pleiteando sua reforma, 

para cassar a comutação, com base no parágrafo único do artigo 

7º, do referido decreto (fls. 12/21). 

 

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-

se pelo provimento do agravo. 

 

Os ilustres integrantes da Colenda 12ª Câmara de 

Direito Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negaram 

provimento ao recurso, de conformidade com o voto do Relator 

Desembargador Vico Mañas, a seguir copiado:  
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Assim decidindo, o v. acórdão negou vigência ao art. 

7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 9.246/17, bem 

como dissentiu da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 

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

105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, com a 

seguinte tese: 

 

COMUTAÇÃO SUCESSIVA – O artigo 7º, parágrafo único do 

Decreto Presidencial nº 9.246/17 veda, expressamente, a 

comutação de penas a sentenciados que já foram agraciados 

com base em decretos anteriores. 

 

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). 
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Preceitua o artigo 7º, parágrafo único do Decreto 

Presidencial nº 9.246/17: 

 

Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade 

remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será 

concedida, nas seguintes proporções:  

 

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:  

 

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de 

dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena;  

 

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de 

dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;  

 

II - em dois terços, se não reincidente, quando se 

tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave 

ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de 

quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado 

pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que 

necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, 

tenha cumprido um quinto da pena;  
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III - à metade, se reincidente, quando se tratar de 

mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou 

violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze 

anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com 

deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite 

de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha 

cumprido um quinto da pena.  

 

Parágrafo único.  A comutação a que se refere o caput 

será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de 

liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as 

comutações decorrentes de Decretos anteriores, 

independentemente de pedido anterior. 

 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou 

entendimento de que não cabe comutação sucessiva com base no 

parágrafo único do artigo 7° do Decreto 9.246/17. 

 

No caso vertente, a despeito da clareza do decreto, o 

v. acórdão recorrido estendeu a comutação, violando os preceitos 

legais já mencionados, com o seguinte fundamento:  

 

“ A finalidade do suscitado art. 7º, parágrafo único, do Decreto 

9.246/2017, é possibilitar a concessão dos benefícios nele 

previstos independentemente de ter sido o sentenciado agraciado 
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com comutações prévias. Ou seja, a melhor interpretação da norma 

é a de que se concederá a benesse às pessoas condenadas a pena 

privativa de liberdade mesmo que não tenham, até 25 de dezembro 

de 2017, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, e 

não desde que não as tenham conseguido. Busca o dispositivo 

evitar que os pleitos baseados no decreto de 2017 fiquem 

sobrestados aguardando a apreciação de requerimentos 

formulados com base em decretos precedentes. Na verdade, o 

dispositivo vai além, permitindo o deferimento de comutação ou 

indulto com fulcro no Decreto 9.246/2017   ‘ independentemente de 

pedido anterior’ ”. 

 

Assim sendo, o julgado da Corte Estadual deve ser 

cassado, tornando sem efeito a comutação  

 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

entende não ser possível a concessão da comutação com base no 

Decreto 9.246/17 se o sentenciado já foi agraciado com o mesmo 

benefício anteriormente: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. 

DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/17. AUSÊNCIA DE 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. APENADO 

BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO DECORRENTE DE DECRETO 
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ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite 

habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da 

concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na 

liberdade de locomoção do paciente. 

2. 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. 

3. Da leitura do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17, 

vê-se que o sentenciado não preencheu o requisito objetivo de 

ordem negativa, porquanto já obteve, anteriormente, a comutação 

de sua pena, com base no Decreto n. 8.615/15. Nesse diapasão, 

o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento 

desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que não tendo o 

paciente preenchido um dos requisitos exigidos pelo Decreto, não 

faz jus à concessão do pleiteado benefício. Precedentes. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

 

(HC 482.337/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 

em 11/04/2019, DJe 29/04/2019) 
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. 

DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.380/14. JULGAMENTO DO 

TRIBUNAL ESTADUAL EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. 

APENADA BENEFICIADA POR COMUTAÇÃO DECORRENTE DE 

DECRETO ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite 

habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da 

concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na 

liberdade de locomoção do paciente. 

2. 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. 

3. A decisão que concede ou nega o benefício de indulto ou 

comutação de pena tem natureza declaratória. Assim, não há falar 

em julgamento extra petita da Corte estadual que, analisando os 

requisitos para o deferimento da comutação pleiteada, nega o 

pedido em razão de vedação expressa do próprio Decreto. 

Ademais, tendo em vista que o benefício foi negado pelo Juízo da 
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Execução e o Tribunal estadual manteve tal negativa, a alteração 

da fundamentação não acarretou efetivo prejuízo à paciente. 

4. Da leitura do art. 3º do Decreto n. 8.380/14, vê-se que a 

sentenciada não preencheu o requisito objetivo de ordem 

negativa, porquanto já obteve, anteriormente, a comutação de sua 

pena, com base no Decreto n. 8.172/13. Nesse diapasão, o 

acórdão impugnado está em consonância com o entendimento 

desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, não tendo a 

paciente preenchido um dos requisitos exigidos pelo Decreto, não 

faz jus à concessão do pleiteado benefício. Precedentes.5. Habeas 

corpus não conhecido. 

 

(HC 486.272/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 17/06/2019) 

 

 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. 

DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/17. AUSÊNCIA DE 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. APENADO 

BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO DECORRENTE DE DECRETO 

ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite 
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habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da 

concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na 

liberdade de locomoção do paciente. 

2. 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. 

3. Da leitura do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17, 

vê-se que o sentenciado não preencheu o requisito objetivo de 

ordem negativa, porquanto já obteve, anteriormente, a comutação 

de sua pena, com base no Decreto n. 8.615/15. Nesse diapasão, 

o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento 

desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que não tendo o 

paciente preenchido um dos requisitos exigidos pelo Decreto, não 

faz jus à concessão do pleiteado benefício. Precedentes. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

 

(HC 482.337/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 

em 11/04/2019, DJe 29/04/2019) 

 

 

A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por 

ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, 

representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a 
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concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o 

cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo 

qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/02/2016). 

 

Igualmente, em 09/05/2019, no julgamento da ADI 

n. 5.874 pelo col. Supremo Tribunal Federal, no qual se confirmou 

a constitucionalidade do Decreto Presidencial n. 9.246/17, foi 

consignado, no r. voto-relator, verbis: "Com o devido respeito às 

posições em contrário, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL reescrever o decreto de indulto, pois, ou o Presidente 

da República extrapolou o exercício de sua discricionariedade, e, 

consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as 

várias opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da 

República escolheu validamente uma delas, e, consequentemente, 

esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha 

discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer 

melhor, mais técnica ou mais justa" . (HC 506.742/SP, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019) 

 

In casu, inviável a concessão da comutação quando 

o paciente não cumpre seus requisitos legais expressamente 

previstos no Decreto Presidencial, notadamente, o pressuposto 

negativo do art. 7º, parágrafo único do Decreto n. 9.246/17. 
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                  CONFIRMANDO: 

        

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 

PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DO REQUISITO 

OBJETIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO 

DESPROVIDO. 

1. "O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e 

taxativamente, em seu art. 7º, parágrafo único, a concessão 

da comutação por ele instituída, a quem já tenha sido 

beneficiado por igual benesse processual decorrente de 

decretos anteriores." (HC 485.321/SP, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 26/02/2019, DJe 15/03/2019). 

2. Na hipótese, o agravante não preenche o 

requisito objetivo para a obtenção da comutação prevista no 

Decreto Presidencial n.9.246/2017, pois já se beneficiou de 

comutações de penas decorrentes de decretos anteriores. 

Precedentes. 

3. Agravo regimental desprovido. 

 

(AgRg no HC 493.716/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) 
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PEDIDO DE REFORMA. 

 

 

Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, a contrariedade à lei federal e a divergência 

jurisprudencial, aguarda 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, tornando sem efeito a comutação de penas de ¼ 

deferida a Jeffeson da Silva Ferreira, na execução criminal 

811.631. 

 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2019 

 

 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

PROCURADOR DE JSTIÇA 

 

CARLA MARIA ALTAVISTA MAPELLI 

Promotora de Justiça designada em Segunda Instância 


