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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 

do Superior Tribunal de Justiça. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 

 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, nos 

autos do Agravo em Execução Criminal n. 9000002-

75.2019.8.26.0606, da Comarca de  Suzano, em que figura como 

agravado DOUGLAS EDVALDO BARBOSA DAS NEVES, vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, 

alíneas "a" e "c", da Constituição da República, artigo 1.029, caput, 

e § 1º, do Código de Processo Civil, e artigo 255, § 2o, do RISTJ, 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, contra o acórdão de fls. 231/235, da 16ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

1. RESUMO DOS AUTOS  

 DOUGLAS EDVALDO BARBOSA DAS NEVES 

cumpria pena e requereu a comutação da pena com fundamento no 

artigo 7º, I, alínea "b", do Decreto n. 9.246/2017, pedido que foi 

deferido na fração de 1/4 (um quarto) (decisão de fls. 54).+ 

O Ministério Público agravou pleiteando a cassação da 

decisão que concedeu a comutação, sob o fundamento de que 

agraciado com o livramento condicional no ano de 2012, o 
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sentenciado descumpriu as condições a ele impostas, praticando novo 

delito no ano de 2014. Assim, não tem direito à comutação nos 

termos do inciso IV, do artigo 4º, do Decreto n. 9.246/2017 (fls. 

02/07). 

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo 

provimento do agravo (fls. 225/229) (e não improvimento como 

consta do v. acórdão – fls. 233). 

A C. 16ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em votação unânime, 

negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que "o 

descumprimento das condições do livramento ocorreu fora do 

prazo de 12 meses previsto no inciso I, do artigo 4º, do 

Decreto n. 9.246/2017, lapso temporal que se estende a todos 

os incisos do decreto, conforme acórdão relatado pelo Des. Newton 

Neves, a seguir transcrito na íntegra: 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 

9000002-75.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é agravante 

MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOUGLAS 

EDVALDOBARBOSA DAS NEVES. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento 

ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.O 

julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDATOLEDO 

(Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI. 

São Paulo, 14 de outubro de 2019.NEWTON NEVES 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

VOTO Nº: 40568 

AGRV.Nº: 9000002-75.2019.8.26.0606 

COMARCA: SUZANO 

AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO 

AGDO...: DOUGLAS EDVALDO BARBOSA DAS NEVES 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Comutação Decreto Presidencial 9.246/2017. 

Inconformismo ministerial, que sustenta que o descumprimento das 

condições impostas quando beneficiado com livramento condicional, 

incidindo na prática de novo delito, afasta a possibilidade de concessão da 

benesse, eis que não preenchido o requisito estatuído no art. 4º, IV, do 

referido Decreto. Argumento que não comporta acolhimento. Falta grave 
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praticada fora do período de 12 meses anteriores ao Decreto Disposição 

expressa nesse sentido - Recurso improvido (voto n. 40568). 

 

Trata-se de agravo em execução penal contra a r. decisão de fls. 54, que 

deferiu ao sentenciado pedido de comutação referente ao Decreto Presidencial nº 9.246/17, com 

base no art. 7º, I, 'b', reduzindo de 1/4 de suas penas. 

Sustenta o Ministério Público o não preenchimento da condição prevista no 

art. 4º, IV, do mencionado Decreto, eis que o sentenciado descumpriu as condições a ele 

impostas, em oportunidade na qual fora agraciado com livramento condicional no ano de 2012, 

com a prática de novo delito no ano de 2014. Assim, o condenado já esteve em posição mais 

próxima do retorno ao convívio social, e mesmo assim continuou praticado crime, não 

preenchendo, desta feita, os requisitos legais para a concessão da comutação (fls. 02/07). 

Contraminuta a fls. 09/13.  

Decisão de manutenção a fls. 14. 

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo (fls. 

225/229). 

É o relatório. 

O recurso não comporta provimento. 

O Decreto Presidencial n. 9.246/17, em seu artigo 7º, I, 'b', dispõe que: “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; b) 

em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017,tenha cumprido um terço da 

pena”. 

E o art. 4º do mencionado diploma prevê que o induto natalino ou a 

comutação não será concedido às pessoas que: “IV tenham descumprido as condições fixadas 

para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento 

condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa” 

.O agravante, reincidente, descontando pena de 06 anos de reclusão, em 

regime semiaberto,com TCP previsto para 29.08.2020, cumpriu, antes de 25.12.2017, um terço 

de suas penas, bem como não foi apenado com falta disciplinar grave nos 12 meses que 

antecedem a publicação do Decreto, sendo certo que, quando usufruía do benefício do 

livramento condicional, concedido em 2012, veio a praticar novo delito na data de 22.01.2014 

(fls. 18). 

Sustenta o Ministério Público que, não fazendo menção o diploma normativo 

de que o descumprimento das condições deve ser constatado nos últimos doze meses anteriores 

à publicação da norma presidencial, o agravado, que descumpriu as condições fixadas para o 

livramento condicional em 2014, não preencheria requisito necessário para a concessão 

pretendida. 

Sem razão, no entanto. 

Com efeito, a concessão do benefício do livramento condicional (em 

25.06.2012 fls. 93), a prática de novo crime pelo sentenciado (22.01.2014fls. 123), a sustação 

cautelar do benefício (em 01.07.2014 fls. 117) e a revogação do livramento(em 20.07.2016 fls. 

165) não impedem a concessão da comutação, eis que praticados fora do período depurador de 

12 meses previstos no Decreto, como se infere do art. 4º do Decreto em análise: 

“Art. 4º - O indulto natalino ou comutação não será concedido às pessoas 

que:I tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de 

justificação,garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da 

prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data da publicação 

deste Decreto”. 

Com efeito, é de se destacar que não cabe ao Judiciário interferir na 

competência discricionária do Presidente da República que lhe foi outorgada pela Constituição 

Federal, o que implicaria na insegurança jurídica e violação à tripartição dos poderes, garantia 

constitucional(art. 2º). 
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Dessa forma, e considerando que a decisão relativa a indulto e comutação de 

penas é meramente declaratória, cabe ao juiz pura e simplesmente declarar ou não o indulto ou a 

comutação, sob o enfoque literal da norma. 

No caso dos autos, como se vê a fls. 54, o agravado foi beneficiado com a 

comutação pelo Decreto do ano de 2017; e preenchidos os requisitos legais, restando mantido o 

deferimento. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. 

Newton Neves  

Relator 

 

Destarte, ao reconhecer que o descumprimento das 

condições do livramento como causa impeditiva da comutação deve 

no prazo de 12 meses anteriores ao Decreto de Indulto, como prevê 

o artigo 4°, I, do Decreto 9.246/2017, a Egrégia Corte Estadual 

contrariou o disposto no artigo 4º, inciso IV, do mesmo 

decreto, bem como dissentiu da jurisprudência do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina, autorizando a interposição do Recurso Especial 

com amparo nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, 

com a seguinte tese jurídica:  

 Não é cabível a concessão do indulto ou da comutação 

ao sentenciado que descumpre as condições do 
livramento condicional, ainda que em data anterior 

aos 12 meses que antecedem a publicação do Decreto. 

 

2. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 4º, inciso IV, do DECRETO 

PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 

 

 Dispõe o artigo 4º, do Decreto n. 9.246/2017: 

 Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será 
concedido às pessoas que: 

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente 
em audiência de justificação, garantido o direito aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da 
prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze 
meses anteriores à data de publicação deste Decreto; 

II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar 
Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da 
pena; 
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III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário 
Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena, 
exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por 
interesse do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei nº 
11.671, de 8 de maio de 2008 ; ou 

IV - tenham descumprido as condições fixadas para a 
prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração 
eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o 
direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

Pois bem, o artigo 4º traz 04 hipóteses em que não é 

cabível a concessão do indulto ou da comutação, mas apenas na 

hipótese do inciso I, fixou limite temporal para o não cabimento do 

benefício, ou seja, a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à 

publicação do Decreto. 

Para as outras três hipóteses de não cabimento do 

benefício, elencadas nos incisos II a IV, o Decreto não estabeleceu 

qualquer lapso temporal  e, por isso, não se pode afirmar que só é 

vedado o indulto se essas hipóteses ocorreram nos 12 meses 

anteriores ao Decreto. 

Em outras palavras, o julgador não pode criar requisitos 

não previstos pela lei. 

Nesse sentido a lição de CARLOS MAXIMILIANO: 

"Em geral, a função do juiz, quanto aos textos, é 

dilatar, completar e compreender; porém, não 

alterar, corrigir, substituir. Pode melhorar o 

dispositivo, graças à interpretação larga e hábil; 

porém não - negar a lei, decidir o contrário do que 

a mesma estabelece" (Hermenêutica e Aplicação do 

Direito, Forense, 1998, 17ª ed., p. 79). 

Quisesse o Presidente da República estabelecer o prazo 

de 12 meses anteriores ao Decreto para todas as hipóteses do artigo 

4º, teria colocado a restrição no caput do referido artigo ou a repetido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11671.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11671.htm#art3
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em todos os incisos. Se só colocou no inciso I e não o fez nos demais 

incisos, é porque deixou claro que as hipóteses impeditivas dos 

incisos II a IV podem ter ocorrido a qualquer tempo. 

Por outro lado, os incisos I a IV do artigo 4º, do 

Decreto 9.246/2017, tratam de quatro hipóteses absolutamente 

distintas, quais sejam: I - prática de falta grave durante o 

cumprimento da pena no regime fechado ou semiaberto; II - inclusão 

no Regime Disciplinar Diferenciado; III - inclusão no Sistema 

Penitenciário Federal; IV - descumprimento de condições da prisão 

albergue domiciliar ou do livramento condicional. 

A única das hipóteses que restringe o indulto pela 

prática de falta nos últimos 12 meses é a prevista no inciso I. E isso é 

justificável porque esse prazo coincide com o prazo de reabilitação da 

falta grave, que é de 01 ano. 

Tratando das antinomias ou incompatibilidades dos 

preceitos legais, CARLOS MAXIMILIANO aponta alguns preceitos 

diretores ao intérprete: 

"Verifique se os dois trechos se não referem a 

hipóteses diferentes, espécies diversas. Cessa, 

nesse caso, o conflito; porque tem cada um a sua 

esfera de ação especial, distinta, cujos limites o 

aplicador arguto fixará precisamente" (ob. cit., p. 

135). 

Poder-se-ia dizer que a interpretação sistemática 

autoriza a interpretação dada pelo v. acórdão recorrido, ou seja, a 

causa impeditiva do indulto pela prática de falta grave nos 12 meses 

anteriores ao Decreto se estende às demais hipóteses.  

Entretanto, isso é possível quando se tratar do mesmo 

objeto, o que não é o caso dos autos. 
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Novamente o ensinamento de CARLOS MAXIMILIANO: 

"Consiste o Processo Sistemático em comparar o 

dispositivo sujeito a exegese com outros do 

mesmo repositório ou de leis diversas, mas 

referentes ao mesmo objeto" (ob. cit. p. 128, 

grifei). 

 Ora, como já anotado, as hipóteses constantes dos 

incisos I a IV do artigo 4º são distintas, tanto que as causas 

impeditivas da inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado e no 

Sistema Penitenciário Federal podem ocorrer a qualquer tempo, 

conforme expressa previsão legal. 

 Isso significa que a limitação temporal do inciso I a ele 

se restringe, não podendo se estender às demais hipóteses, ainda 

que o inciso IV não faça menção a prazo. 

 E isso parece lógico, pois o réu que está em liberdade 

condicional e volta a delinquir, não tem méritos para a clemência 

presidencial. 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

O C. Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem 

jurisprudência no sentido de que o descumprimento das condições do 

livramento condicional, como causa impeditiva do indulto (art 4º, IV, do 

Decreto n. 9.246/2017) pode ocorrer a qualquer tempo. 

3.1. DECISÃO PARADIGMA 

 Com o escopo de demonstrar o dissídio jurisprudencial 

trazemos, na sequência, cópia do Agravo em Execução n. 

0009839-96.2018.8.24.0064, relatora Des. Cinthia Beatriz da 

Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, j. 14.03.2019, cujo acórdão ora se oferta 
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como paradigma, a seguir transcrito e com cópia cuja 

autenticidade declaro, nos termos do artigo 425, IV, do Código 

de Processo Civil, posto que extraído do site  

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora  

Agravo de Execução Penal n. 0009838-96.2018.8.24.0064, de São José 

Relatora: Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer 

   AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 

9.246/2017. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 

QUE O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO 

CONDICIONAL OCORREU A MAIS DE 12 MESES. NÃO 

ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO CORRETA DA VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 4º, 

INC. IV, DO DECRETO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE AO 

APENADO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. SITUAÇÃO QUE INDEPENDE DO TEMPO EM 

QUE FOI COMETIDA A ÚLTIMA INFRAÇÃO. HIPÓTESE DISTINTA DO ART. 4º, 

INC. I DO RESPECTIVO DECRETO. "O inciso IV do art. 4º do Decreto 

Presidencial n. 9.246/2017 não preconiza qualquer prazo para a depuração 

da falta grave, fator que indica a intenção do legislador em diferenciá-lo do 

inciso I, o qual, claramente, estabelece o prazo de doze meses anteriores a 

vigência do diploma legal" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0003519-

15.2018.8.24.0064, de Curitibanos, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira 

Câmara Criminal, j. 05-02-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

           Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução 

Penal n. 0009838-96.2018.8.24.0064, da comarca de São José Vara 

Regional de Execuções Penais em que é Agravante Lourival de Souza Lopes 

e Agravado Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 

           A Quinta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer 

do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais. 

           Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. 

Desembargador Luiz Cesar Schweitzer e o Exmo. Sr. Desembargador Luiz 

Neri Oliveira de Souza. 

           Florianópolis, 14 de março de 2019. 

Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer 

Presidente e Relatora 

           RELATÓRIO 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
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           Cuida-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Lourival de Souza Lopes, 

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da 

Comarca de São José, que negou o pedido de indulto previsto no Decreto 

9.246/2017. 

           Sustenta a defesa, em suma, que não houve descumprimento das 

condições do livramento condicional nos 12 meses anteriores a publicação 

do Decreto 9.246/2017, razão pela qual a decisão deve ser reformada a fim 

de conceder o benefício do Decreto em questão ao agravante. 

           O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 12/15) e, na 

sequência, o togado singular manteve a decisão impugnada por seus 

próprios e jurídicos fundamentos (fl. 16). 

           Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Pedro Sérgio Steil, manifestando-se pelo desprovimento do agravo. 

           Este é o relatório. 

  

           VOTO 

           O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos 

de admissibilidade. 

           Conforme sumariado, o agravante, insurge-se contra decisão 

proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José, 

que negou o pedido de indulto previsto no Decreto 9.246/2017. 

           A defesa alega, em suma, que não houve descumprimento das 

condições do livramento condicional nos 12 meses anteriores a publicação 

do Decreto 9.246/2017, razão pela qual a decisão deve ser reformada a fim 

de conceder o benefício do Decreto em questão ao agravante. 

           Adianta-se, o pleito não merece prosperar. 

           O Magistrado a quo indeferiu o benefício do indulto, asseverando 

que o agravante "[...] foi beneficiado com o livramento condicional em 

16/12/2011 (pags. 206-208), e durante o cumprimento do livramento 

condicional praticou novo crime, sendo preso em flagrante delito na data de 

18/10/2012, sendo condenado nos autos n. 0058818-13.2012.8.24.0023, 

fato que gerou a suspensão e revogação do benefício (fls. 279-282)." 

           Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às 

pessoas que: 
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    I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência 

de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza 

grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto; 

    II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em 

qualquer momento do cumprimento da pena; 

    III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer 

momento do cumprimento da pena, exceto na hipótese em que o 

recolhimento se justifique por interesse do próprio preso, nos termos do art. 

3º da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008; ou 

    IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue 

domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento 

condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. (...) 

           Pois bem. 

           Dá análise do dispositivo legal, denota-se que agiu com acerto o 

magistrado a quo, porquanto o inciso IV do art. 4 do decreto 9.246/2017 é 

claro ao afirmar que não será concedido o indultou ou a comutação da pena 

às pessoas que tenham descumprido as condições fixadas para o livramento 

condicional, que é o caso do agravante. 

           Se o Chefe do executivo quisesse que o inciso IV do art. 4º do 

citado decreto fosse observado o lapso de 12 meses anteriores assim teria 

prescrito, contudo não foi o caso. 

           Antes de seguir, destaca-se que "O indulto natalino é prerrogativa 

atribuída ao Chefe do Executivo, relativa ao poder discricionário e atrelado à 

conveniência e oportunidade do Presidente da República que o concede e 

estabelece seus limites no decreto respectivo, cabendo ao Magistrado 

aplicá-lo nos exatos limites estipulados." (TJSC, Recurso de Agravo n. 

2011.099174-3, de Joinville, rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara 

Criminal, j. 26-04-2012). 

           Neste aspecto, não é permitido ao juiz interpretar de maneira 

extensiva o contido no artigo 4º, inciso IV, do Decreto 9.246/17, de modo 

que o descumprimento das condições do livramento condicional não precisa 

respeitar o prazo de 12 meses anteriores a publicação do decreto. 

           Em caso semelhante, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: 
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    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DA COMUTAÇÃO DE 

PENA, COM BASE NO ART. 4º, IV, DO DECRETO N. 9.246/17 - 

INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE AO REEDUCANDO QUE 

DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O LIVRAMENTO 

CONDICIONAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DEPENDE DO TEMPO EM QUE 

FOI REALIZADA A ÚLTIMA INFRAÇÃO - HIPÓTESE DIFERENTE DO ART. 4º, 

I, DO CITADO DECRETO - DECISÃO MANTIDA. "O inciso IV do art. 4º do 

Decreto Presidencial n. 9.246/2017 não preconiza qualquer prazo para a 

depuração da falta grave, fator que indica a intenção do legislador em 

diferenciá-lo do inciso I, o qual, claramente, estabelece o prazo de doze 

meses anteriores a vigência do diploma legal" (TJSC, Des. Ernani Guetten 

de Almeida). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de 

Execução Penal n. 0003519-15.2018.8.24.0064, de Curitibanos, rel. Des. 

Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 05-02-2019). 

           E ainda: 

    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 

PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. MANTIDO O DECISUM. APLICAÇÃO 

CORRETA DA VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 4º, INC. IV, DO ALUDIDO 

NORMATIVO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE AO APENADO 

QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O LIVRAMENTO 

CONDICIONAL. SITUAÇÃO QUE INDEPENDE DO TEMPO EM QUE FOI 

COMETIDA A ÚLTIMA INFRAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA DO ART. 4º, INC. I 

DO RESPECTIVO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, 

Agravo de Execução Penal n. 0003880-67.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. 

Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 29-11-2018). 

           Logo, o motivo que ensejou o indeferimento do indulto 

(descumprimento das condições fixadas para o livramento 

condicional), impede a concessão do benefício, independentemente se 

cometida nos doze meses anteriores ao Decreto Presidencial. 

           Por estas razões, deve-se conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento, mantendo-se incólume a decisão impugnada. 

           Este é o voto. 

Gabinete Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA 
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 É perfeita a identidade entre a situação dos autos e 

aquela apreciada no v. aresto indicado como paradigma do dissídio 

jurisprudencial. Nas duas, devidamente materializado o dissenso sobre a  

exigência de o descumprimento das condições do livramento ter ocorrido nos 

12 meses que antecedem o Decreto de indulto. Diversas, contudo, as 

soluções. 

 Para a decisão paradigma: 

E o art. 4º do mencionado diploma prevê que o induto natalino ou a 

comutação não será concedido às pessoas que: “IV tenham descumprido as condições fixadas 

para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento 

condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa” 

O agravante, reincidente, descontando pena de 06 anos de reclusão, em 

regime semiaberto, com TCP previsto para 29.08.2020, cumpriu, antes de 25.12.2017, um terço 

de suas penas, bem como não foi apenado com falta disciplinar grave nos 12 meses que 

antecedem a publicação do Decreto, sendo certo que, quando usufruía do benefício do 

livramento condicional, concedido em 2012, veio a praticar novo delito na data de 22.01.2014 

(fls. 18). 

Sustenta o Ministério Público que, não fazendo menção o diploma normativo 

de que o descumprimento das condições deve ser constatado nos últimos doze meses anteriores 

à publicação da norma presidencial, o agravado, que descumpriu as condições fixadas para o 

livramento condicional em 2014, não preencheria requisito necessário para a concessão 

pretendida. 

Sem razão, no entanto. 

Com efeito, a concessão do benefício do livramento condicional (em 

25.06.2012 fls. 93), a prática de novo crime pelo sentenciado (22.01.2014fls. 123), a sustação 

cautelar do benefício (em 01.07.2014 fls. 117) e a revogação do livramento(em 20.07.2016 fls. 

165) não impedem a concessão da comutação, eis que praticados fora do período depurador de 

12 meses previstos no Decreto, como se infere do art. 4º do Decreto em análise: 

“Art. 4º - O indulto natalino ou comutação não será concedido às pessoas 

que: I tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, 

garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de 

infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data da publicação deste 

Decreto”. 

 

 

 Já para a decisão paradigma: 

 O Magistrado a quo indeferiu o benefício do 

indulto, asseverando que o agravante "[...] foi beneficiado com o livramento 

condicional em 16/12/2011 (pags. 206-208), e durante o cumprimento do 

livramento condicional praticou novo crime, sendo preso em flagrante delito 

na data de 18/10/2012, sendo condenado nos autos n. 0058818-

13.2012.8.24.0023, fato que gerou a suspensão e revogação do benefício 

(fls. 279-282)." 
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            Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será 

concedido às pessoas que: 

    I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência 

de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza 

grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto; 

    II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em 

qualquer momento do cumprimento da pena; 

    III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer 

momento do cumprimento da pena, exceto na hipótese em que o 

recolhimento se justifique por interesse do próprio preso, nos termos do art. 

3º da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008; ou 

    IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue 

domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento 

condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. (...) 

            Pois bem. 

            Dá análise do dispositivo legal, denota-se que agiu com 

acerto o magistrado a quo, porquanto o inciso IV do art. 4 do decreto 

9.246/2017 é claro ao afirmar que não será concedido o indultou ou a 

comutação da pena às pessoas que tenham descumprido as condições 

fixadas para o livramento condicional, que é o caso do agravante. 

            Se o Chefe do executivo quisesse que o inciso IV do art. 

4º do citado decreto fosse observado o lapso de 12 meses anteriores assim 

teria prescrito, contudo não foi o caso. 

            Antes de seguir, destaca-se que "O indulto natalino é 

prerrogativa atribuída ao Chefe do Executivo, relativa ao poder 

discricionário e atrelado à conveniência e oportunidade do Presidente da 

República que o concede e estabelece seus limites no decreto respectivo, 

cabendo ao Magistrado aplicá-lo nos exatos limites estipulados." (TJSC, 

Recurso de Agravo n. 2011.099174-3, de Joinville, rel. Des. José Everaldo 

Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 26-04-2012). 

            Neste aspecto, não é permitido ao juiz interpretar de 

maneira extensiva o contido no artigo 4º, inciso IV, do Decreto 9.246/17, 

de modo que o descumprimento das condições do livramento condicional 

não precisa respeitar o prazo de 12 meses anteriores a publicação do 

decreto. 
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Em síntese, enquanto para a decisão recorrida: 

Sustenta o Ministério Público que, não fazendo menção o 
diploma normativo de que o descumprimento das condições deve ser 

constatado nos últimos doze meses anteriores à publicação da norma 
presidencial, o agravado, que descumpriu as condições fixadas para o 

livramento condicional em 2014, não preencheria requisito necessário para 
a concessão pretendida. 

Sem razão, no entanto. 

Com efeito, a concessão do benefício do livramento 
condicional (em 25.06.2012 fls. 93), a prática de novo crime pelo 

sentenciado (22.01.2014fls. 123), a sustação cautelar do benefício (em 
01.07.2014 fls. 117) e a revogação do livramento(em 20.07.2016 fls. 165) 
não impedem a concessão da comutação, eis que praticados fora do período 

depurador de 12 meses previstos no Decreto, como se infere do art. 4º do 
Decreto em análise” 

 

Para a decisão paradigma: 

Dá análise do dispositivo legal, denota-se que agiu com acerto o 

magistrado a quo, porquanto o inciso IV do art. 4 do decreto 9.246/2017 é claro ao 

afirmar que não será concedido o indultou ou a comutação da pena às pessoas que 

tenham descumprido as condições fixadas para o livramento condicional, que é o 

caso do agravante. 

Se o Chefe do executivo quisesse que o inciso IV do art. 4º do 

citado decreto fosse observado o lapso de 12 meses anteriores assim teria 

prescrito, contudo não foi o caso. 

(...) 

 Neste aspecto, não é permitido ao juiz interpretar de maneira 

extensiva o contido no artigo 4º, inciso IV, do Decreto 9.246/17, de modo que o 

descumprimento das condições do livramento condicional não precisa respeitar o 

prazo de 12 meses anteriores a publicação do decreto. 

 

Com a devida “vênia” dos ilustres julgadores paulistas, 

parece mais correto o entendimento expresso na respeitável decisão do 

Colendo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

4. DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 
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Ante o exposto, demonstrado fundamentadamente a 

contrariedade a preceito infraconstitucional, bem como o dissídio 

jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO seja deferido o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior 

conhecimento e provimento pelo Superior Tribunal de Justiça para 

reformar o v. acórdão e cassar a comutação concedida ao 

sentenciado DOUGLAS EDVALDO BARBOSA DAS NEVES . 

                             São Paulo, 4 de novembro de 2019. 

 

JORGE ASSAF MALULY 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
 

 
Jairo José Gênova 
Promotor de Justiça 

(Designado em 2ª Instância-Portaria 795/2014, DOE 01.02.2014) 

 


