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Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais,
do Júri e de Execuções Penais1

 No final do primeiro semestre deste ano, concluindo o julgamento 
do Habeas Corpus n.º 118.533-MS, então iniciado em junho de 2015, o 
Supremo Tribunal Federal enfrentou questionamento afeto à natureza 
hedionda do intitulado “tráfico privilegiado”, figura normatizada por meio 
da causa de diminuição de pena do delito de tráfico de drogas, prevista no 
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 

 Através do histórico deste julgado2, é possível identificar que, sob 
a perspectiva de sua base argumentativa, existiram essencialmente dois 
momentos bastante distintos e antagônicos, os quais interessam para os fins 
do presente comentário. 

1 O presente trabalho teve por base prévia manifestação lançada por este Centro de Apoio nos 
autos do Procedimento Administrativo nº. MPPR-0046.16.060435-4. Especial agradecimento 
à diferenciada colaboração empreendida pelos Assessores Liz Ayanne Kurahashi e Donizete 
de Arruda Gordian.
2 O julgamento teve início em 24.06.2015, sendo relatora a Min. Cármen Lúcia quem, votando 
pela concessão da ordem, destacava que o tráfico privilegiado não se harmonizaria com a 
qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes. A Relatora foi acompanhada pelo Min. 
Luis Barroso. O Min. Edson Fachin abriu a divergência, se pronunciando pelo indeferimento, 
ao argumento de que esta causa de diminuição de pena não seria incompatível com a 
manutenção do caráter hediondo do crime, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. Este julgamento foi, então, interrompido com vista 
do Min. Gilmar Mendes. Na retomada, ocorrida em junho de 2016, o Min. Gilmar Mendes 
considerou que a Constituição teria dado espaço ao legislador para retirar do âmbito dos 
hediondos certas condutas, sendo o tráfico privilegiado uma delas. Os Ministros Dias Toffoli e 
Marco Aurélio seguiram a divergência. O Min. Ricardo Lewandowski trouxe ao debate dados 
estatísticos sobre o sistema prisional, daí manifestar-se pela concessão da ordem. A partir dos 
novos argumentos apresentados, o Min. Fachin pediu vista e reviu seu voto, assim como os 
Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber.

O tráfico privilegiado e o 
reconhecimento da ausência de 
hediondez. Reflexos para fins do 
indulto natalino
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 Num primeiro momento, com base numa divergência apresentada 
ainda em 2015 pelo Min. Edson Fachin, a insurgência de parte da Corte 
referia-se à subsunção fática que então tinha sido realizada pelas instâncias 
ordinárias de julgamento. Por isto, dada a impossibilidade de uma 
readequação típica através da via pela qual o caso chegou ao Supremo, 
intentava-se repisar o entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, reconhecendo a natureza hedionda do delito do tráfico 
privilegiado3. Afinal, argumentava-se, o caso concreto mereceria um maior 
rigor punitivo4. 

 Num segundo instante, num movimento bastante oposto ao inicial, 
argumentou-se que a questão “transcendia” a discussão afeta à natureza 
hedionda ou não do tráfico privilegiado, já que deveria atentar-se para os 
efeitos deletérios que um tal reconhecimento poderia gerar no “degradado 
sistema prisional brasileiro”5. Com efeito, analisando o registro dos debates 
que envolveram aquele julgado, evidencia-se que a apresentação de dados 
estatísticos prisionais denunciava que uma interpretação distinta a ser dada 
pela Corte poderia contribuir para minimizar a população carcerária nacional 
que, atualmente, já ocupa o ingrato quarto posto no cenário mundial6. 

 Assim, tendo prevalecido este último argumento7, o Supremo 
concluiria o julgamento reconhecendo que o intitulado tráfico de drogas 

3 A referência é à Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que “a 
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 
não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”. Até então, mesmo a jurisprudência do 
próprio Supremo era firme quanto à aceitação deste posicionamento (cf. HC 114452, Rel. Min. 
Luiz Fux, j.16.10.2012).
4 Afinal, como destacava o voto que acompanhava a divergência apresentado pelo Min. 
Dias Tóffoli, mostrava-se inadmissível que fosse reconhecida a figura privilegiada do tráfico 
de drogas para um motorista que, embora fosse primário e sem antecedentes, tinha sido 
surpreendido conduzindo uma carreta com 772 kg de cannabis sativa, em 55 embalagens, 
tendo sido, inclusive, aferida na ocasião a existência de batedores e de indicativos de atuação 
de uma organização criminosa. 
5 As expressões são do voto do Min. Ricardo Lewandowiski quem, na ocasião, apresentaria 
dados de 2014 do sistema prisional extraídos do Sistema Infopen, com especial ênfase à 
população carcerária feminina relacionada aos delitos de tráfico de drogas.
6 Ao tempo da elaboração deste trabalho, noticiava-se que a população prisional nacional 
estava em 622.202 pessoas. Fonte: World Prison Brief. Disponível em http://www.
prisonstudies.org. Acesso em 12. out. 2016.
7 Ressalva seja feita, aqui, a respeito do voto do Min. Gilmar Mendes, quem procurou lançar 
seus argumentos calcado em concepções de proporcionalidade, tanto sob a perspectiva da 
proibição de excesso, quanto da insuficiência de proteção.
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privilegiado não deve fazer parte do rol dos crimes hediondos e equiparados. 
Consequentemente, de forma expressa, deliberou-se que a estes delitos não 
há de incidir os critérios mais rigorosos exigidos pelo legislador para fins de 
obter a progressão de regime e o livramento condicional.

 Diante de tal cenário, longe de pretender-se uma retomada 
daquela inicial discussão sobre a hediondez ou não do tráfico privilegiado, 
o que interessa aqui está em saber se referida decisão, por si só, já seria 
suficiente para autorizar outras conclusões no âmbito executório em 
relação às condenações derivadas destes delitos. Precisamente, interessará 
a discussão afeta à possibilidade da inclusão desta figura delitiva no rol 
daquelas que costumam ser agraciadas pelo chamado indulto natalino8. O 
questionamento, como se nota, é simples e será o único a ser tratado neste 
curto espaço. Saber, em suma, se a mera circunstância de um delito não 
ser arrolado dentre os hediondos, por si só, implicaria na sua automática 
inclusão no catálogo daqueles que serão objeto de indulto.

 De início, é válido referir que esse questionamento, em certa 
medida, envolve três ordens de enfrentamentos. Todos eles diretamente 
relacionados à temática dos limites da argumentação e da técnica 
legislativas9, entendendo-se por tais como aquelas atividades voltadas a 
imprimir uma otimização e, principalmente, identificar uma racionalidade 
na produção de atos normativos10. Afinal, já estando assentado que em 

8 É importante que se destaque, neste particular, que ao longo dos debates do julgamento, 
ainda em 2015, uma intervenção então efetuada pelo Min. Barroso dava indicativos de que 
não faria parte da pretensão da Corte a análise de todos os efeitos que decorreriam da posição 
que viesse a ser assumida. Neste sentido, ressaltava-se que, naquela ocasião, “a consequência 
jurídica da posição da Relatora, (...) não afeta[va] nem a inafiançabilidade, nem a concessão de 
graça ou anistia. Ao dizer que não é hediondo, a consequência prática seria apenas de acelerar 
a progressão de regime e permitir o livramento condicional”. Deixa-se antever, portanto, que 
a questão ainda estaria em aberto para o próprio Supremo (cf. Explicação, Inteiro Teor, p. 26. 
Disponível em http://www.stf.jus.br).
9 A referencia, aqui, está em ATIENZA, Manuel. Contribución a una teoría de la legislación. 
Madrid: Civitas, 1997, em particular, Cap. I, Item 2. Ainda que reconhecendo a imprecisão da 
distinção entre as atividades empreendidas pela técnica legislativa e pela dogmática jurídica, 
ressalta o autor que enquanto esta parte das normas jurídicas enquanto dado que deve utilizar 
o intérprete para, a partir dele, conseguir como resultado a otimização da interpretação e 
aplicação do Direito, a técnica legislativa toma igualmente como dado as normas jurídicas já 
existentes, juntamente com as necessidades sociais, as peculiaridades da linguagem jurídica, 
etc., e, a partir daí, busca como resultado a otimização da produção das normas provenientes 
do legislativo e de certos órgãos administrativos.
10 ATIENZA, Manuel. Contribución a una teoría de la legislación. Madrid: Civitas, 1997, p. 24.
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qualquer Estado de direito também o poder de ditar normas deve observar 
limitações, os enfrentamentos a serem mencionados buscarão refletir a 
respeito da necessária manutenção de uma coerência sistemática que é 
esperada do próprio comando normativo. E isto, inclusive, diante da absoluta 
fragilidade que há muito vem sendo verificada em relação à produção 
legislativa11, implicando numa massiva proliferação normativa que ameaça o 
fim primordial de segurança e certeza que todo ordenamento jurídico deve 
cumprir. Uma proliferação, cujo perigo é por todos sentido, precisamente 
ao criar lacunas, fragmentações, contradições e discordâncias que derivam, 
inevitavelmente, da pluralidade de instâncias ou mesmo de uma concorrência 
na própria iniciativa normativa12.

 Daí porque considera-se que a exata dimensão da indagação que 
foi proposta envolve aferir, inicialmente, (1) se a atribuição entregue pelo 
constituinte, no caso, ao Poder Executivo estaria limitada tão somente por 
aquelas restrições que a própria Constituição tenha estabelecido ou, pelo 
contrário, no exercício da atribuição prevista no inciso XII do artigo 84 da 
Constituição, a Presidência da República encontraria outras limitações, 
imanentes àquele conjunto de exigências éticas, políticas e jurídicas que 
sedimentam o que se compreende como Estado de direito13. 

 Um tal enfrentamento toca aos limites da discricionariedade 
administrativa, dando por ultrapassada, como se nota, a tradicional 
compreensão de que a natureza dessa atribuição - de ato administrativo 
discricionário - entregaria ao Executivo uma prática que, observados 
somente os frágeis ditames da conveniência e oportunidade, permitiria uma 

11 Neste particular, válido o alerta de GARCÍA DE ENTERRÍA, ao asseverar que a mais grave crise 
da Lei “es la producida por la desvalorización que ha seguido a una inflación desmedida de las 
leyes como consecuencia de su multiplicación incontenible, que, además, ha sido acompañada 
de un desarrollo desbordado de normas reglamentarias, que complementan o ejecutan las 
leyes. La vieja idea de una sociedad libre moviéndose en el cuadro de unos cuantos Códigos y 
Leyes, claros, concisos y tendencialmente estables, que dejaban a la libertad ciudadana todo el 
amplio espacio de la vida social así encuadrada con precisión y rigor, esa idea ha dejado paso 
a la situación actual en que la sociedad se nos aparece inundada por una marea incontenible 
de Leyes y de Reglamentos, no sólo no estables, sino en estado de perpetua ebullición y de 
cambio frenético” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y seguridad jurídica en un mundo 
de leyes desbocadas, 1. ed. Madrid: Civitas, 1999).
12 MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.; PAU PEDRÓN, A. (eds.). La profliferación legislativa: Un desafío 
para el Estado de Derecho. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2004, p. 17.
13 LAPORTA, Francisco. J., “Teoría y realidad de la legislación: una introducción general”, in 
Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Antonio PAU PEDRÓN (eds.) La profliferación legislativa: Un 
desafío para el Estado de Derecho, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 30.
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total disponibilidade dos delitos a serem incluídos no rol dos agraciados 
pelo indulto14. Este último entender parece desconsiderar que, no caso de 
indultos coletivos, do que se esta efetivamente dispondo é de uma parcela 
significativa da potestade punitiva estatal. Uma questão que sim tem enorme 
transcendência e que, por isto, longe está de poder ser solucionada, de modo 
simplista, pela via interpretativa que tem como ilimitada a disponibilidade 
presidencial por força da mera natureza do ato. 

 Parece ser desnecessária uma maior digressão para perceber que 
esse primeiro enfrentamento leva, imediatamente, a um segundo, no sentido 
de identificar que  (2) toda a discussão está inevitavelmente vinculada à 
incidência do princípio da proporcionalidade. Desta feita, sob a perspectiva 
de uma proteção insuficiente que surgiria caso viesse a ser admitida uma 
aceitação incondicional e ilimitada da tese de que existiria uma livre 
disponibilidade do Executivo para dispor da execução penal de uma dada 
categoria de delitos pela via do indulto. Afinal, esta aposta cega numa tal 
discricionariedade implicaria, em certa medida, em dar azo ao subjetivismo 
do mandatário da ocasião. 

 Só por isto já se nota a importância de ser reconhecida a existência 
de limites que, em última análise, possam figurar como critérios aptos a 
pautar a disponibilidade desta parcela de potestade punitiva. 

 Uma tal interpretação parece melhor atender à referida concepção 
de proporcionalidade, procurando dar sentido a sua exata dimensão. É 
que não se pode olvidar o quão complexo é o estudo da proporcionalidade 
analisada sob a roupagem da Untermaßverbot, compreendida como uma 
proibição por omissão ou de insuficiente proteção, que encontra registro 
num limitado número de decisões do Tribunal Constitucional Federal 
alemão que tiveram vez, precisamente, a partir da última década do século 
passado15. Só uma exata compreensão do contexto que envolveu e justificou 
o desenvolvimento dessa perspectiva naquele entorno permite, de fato, 

14 Assim se manifesta, por exemplo, BRITO, Alexis de Couto. Execução penal. São Pauto: Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 375, recordando que Roberto Lyra criticava o instituto, caracterizado 
pela inexigência de formalidades, indiscriminação e imotivação.
15 Para uma referência às decisões daquele Tribunal que fizeram uso da proporcionalidade sob 
a perspectiva da proibição por omissão, cf. CLÉRICO, Laura, “El examen de proporcinalidad: 
entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto”, in Miguel CARBONELL 
(ed.) El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. Quito: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2008, pp. 125-174.
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identificar a existência (ou não) de uma efetiva similitude daquelas situações 
com casos nos quais a jurisprudência pátria, não raro, vem fazendo uso 
dos chamados mandados de criminalização, pretensamente intentando 
argumentar em prol da observância de uma proporcionalidade16. Esta 
simplificação e quase banalização argumentativa olvida-se que o tema está 
diretamente vinculado às concepções de democracia, de divisão de funções 
estatais e, especialmente, de limites de controle de constitucionalidade de 
leis. Daí a imprescindibilidade de sua exata compreensão como premissa a 
sua utilização.

 Até porque, em sendo compreendido que realmente há de ser o 
caso de se fazer uso desta base argumentativa, a dúvida se trasladará para 
outro nível de aprofundamento. É que a partir daí, interessará saber se, 
dentro desta perspectiva da proibição de insuficiente proteção, estará desde 
logo legitimado o uso dos critérios de proporcionalidade, nos termos então 
propostos por Robert Alexy17. Isto é, haverá de se averiguar se este uso da 
proporcionalidade exigirá (ou não) uma adaptação da estrutura dos três 
tradicionais critérios de proporcionalidade. Haverá de se indagar, enfim, se 
deve haver uma correspondência da concepção da proteção insuficiente com 
aquela estrutura desenvolvida à luz dos mandados de proibição por excesso 
(Übermaßverbot)?18

 Especificamente no que aqui interessa, antecipa-se que o 
critério da idoneidade, por exemplo, tende a exigir uma mínima 
modificação em sua concepção. Isto porque se, no âmbito da proibição 
por excesso, essa idoneidade se resume à exigência de uma relação de 
fomento ao fim da norma, sob a perspectiva da proibição por omissão,  
compreende-se que somente existirá uma violação ao cumprimento de uma 
obrigação de proteção quando: i) a medida estatal analisada se mostrar 
inidônea, defeituosa ou excessivamente insuficiente para alcançar o fim de 
proteção obrigatório; ou ii) o poder estatal permanecer totalmente inativo.

16 Neste sentido, figura como exemplificativo o trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, por 
ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 118.533-MS em comento.
17 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Carlos Bernal Pulido. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007 (ed. orig. 1986).
18 Para um estudo comparativo neste sentido, cf. CLÉRICO, Laura, “El examen de proporcinalidad: 
entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto”, in Miguel CARBONELL 
(ed.) El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. Quito: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2008, pp. 125-174.
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 Por aí se nota que será, precisamente, a primeira destas aferições 
que demonstrará como acabará se apresentando frágil qualquer intento de 
legitimar uma suposta previsão normativa que inclua o tráfico privilegiado 
no rol dos indultados amparando-se na decisão do Supremo ora comentada. 
Com efeito, concretizando toda a bagagem argumentativa até aqui trazida, 
surge o último enfrentamento proposto, interessando-se por saber (3) até 
que ponto a problemática situação carcerária nacional poderia servir como 
argumento suficiente para justificar a inclusão de um dado delito no rol 
daqueles agraciados pelo indulto natalino. Ou seja, interessa, finalmente, 
saber se um tal ratio passaria por toda a filtragem da proporcionalidade, 
quando vista sob a concepção aqui apresentada. 

 Certamente este espaço não permite um enfrentamento que não 
seja mais do que meramente enunciativo, mas o principal a refletir diz respeito 
à (in)admissibilidade e, inclusive, (in)correção do indulto ser interpretado 
como meio adequado para descongestionar o “degradado sistema prisional”. 
Afinal, é desnecessário um aprofundamento na estrutura dogmática deste 
instituto jurídico para concluir que não faz parte do seu espaço de tutela 
“solucionar problemas estatais afetos à superpopulação carcerária”.

 O que sim parece assistir-se, uma vez mais, é que ao invés da 
adoção de uma política criminal pretensamente mais racionalizada19 – na 
qual efetivamente fossem enfrentadas as razões pelas quais há um grande 
contingente de pessoas sentenciadas por tráfico de natureza privilegiada20 
–, se estaria tão somente aproveitando convenientemente de uma via para 
fins distintos daqueles para os quais ela foi idealizada. Se estaria diante de 
uma nítida opção utilitarista, na qual os fins justificariam os meios, sem 
qualquer preocupação com a técnica legislativa e com a própria efetividade 
na elaboração de políticas públicas.

 Não se trata, advirta-se, de um mero apego incondicional à forma 
ou a um suposto purismo dogmático do instituto, olvidando-se dos riscos 
desta forma de entender o Direito, conforme denunciado ainda na década 

19 Neste particular, confira-se DÍEZ RIPOLLES, José Luis. La racionalidad de las leyes penales. 
Madrid: Editorial Trotta, 2003, em especial seu Cap. III.
20 O que, invariavelmente, passaria tanto por uma aferição da má aplicação da lei que possa 
estar ocorrendo por parte dos operadores (algo em certa medida sinalizado pela Min. Rosa 
Weber em seu voto), quanto da aferição de uma eventual ausência de uma política pública 
bem definida nesta seara (uma discussão que há muito vem sendo postergada).
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de setenta do século passado21. Do que se trata, novamente, é de buscar 
refletir sobre a utilização que vem sendo feito dos instrumentos penais, 
invariavelmente, fazendo-se uso de supostos argumentos de autoridade 
como se estes bastassem para autorizar e legitimar toda sorte de discurso 
competente apto a estruturar uma não rara deturpada convicção22. 

 É previsível que o decreto de indulto natalino do ano de 201623 
já traga em seu bojo uma cláusula extinguindo a punibilidade deste 
contingente da população carcerária, particularmente do gênero feminino24,  
lastreando-se provavelmente numa suposta discricionariedade ilimitada do 
Poder Executivo25.

 Daí porque o presente comentário, mais do que pretender fomentar 
uma mera reflexão sobre a temática, busca despertar para o papel que os 
operadores do direito das mais variadas instâncias vêm exercendo dentro 
daquelas questões que, direta ou indiretamente, vinculam-se à problemática 
prisional. É que, também neste âmbito, percebe-se cada vez mais uma 
absoluta perda de protagonismo do legislador – e, neste caso, do próprio 
Poder Executivo – como produtor de normas. Assiste-se, de forma cada vez 
mais intensa, a ocorrência daquilo que Massimo Donini em certa ocasião 
identificou como sendo uma “política criminal judicial” que, embora sempre 
tenha existido, apresentava-se no passado vinculada àquelas decisões 
exclusivamente voltadas a situações particulares, que longe estavam de 
pretender uma aplicação genérica. 

21 ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del derecho penal. Trad. Francisco Muñoz Conde. 
Buenos Aires: Hammurabi, 2000 (ed. orig. 1973).
22 A expressão “discurso competente” reporta ao que Marilena Chauí notou ser prevalente a 
partir da década de 70 do último século (CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: O discurso 
competente e outras falas. 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2007, pp. 12-13).
23 Ao tempo da finalização deste trabalho, ainda não se tinha notícia da proposta de redação 
definitiva do Decreto de Indulto Natalino do ano de 2016.
24 Afinal, basta ver o quanto enunciado pela atual Presidência do Conselho Nacional de 
Justiça, no sentido de que a frente a atuar em relação ao sistema prisional, agora, haveria de 
ser aquele da população carcerária feminina, num movimento que busca replicar em nosso 
país, algo que já se assiste no âmbito internacional.
25 Não por outra razão que este Centro de Apoio Operacional, limitado ao quanto lhe compete 
na seara de produção legislativa, nos autos do Procedimento Administrativo já referido, 
encaminhou tempestivamente, via Procuradoria-Geral de Justiça, sugestões de redação a 
serem incorporadas no ato normativo então em gestação. Dentre os pontos ressaltados por 
esta Equipe naquela ocasião encontrava-se uma análise especificamente desta problemática.
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 Na atualidade, diversamente, esta forma de política criminal 
transformou-se no “verdadeiro motor de uma evolução normativa  
para-legislativa”26, cujo perigo reside, justamente, na seara da argumentação 
jurídica, que não raras vezes toma caminhos totalmente independentes, 
baseando-se numa “doutrina (inclusive citada entre aspas) para fins muito 
diferentes daqueles que pretendiam seus autores..., com uma pretensão 
epistemológica de inovar a dimensão normativa de ‘institutos’ e não de 
‘disposições’ particulares; se trata, enfim, de uma pretensão ‘dogmática’, e 
não de mera concreção”27. 

 Sendo assim, num tal cenário, a atenção dos operadores jurídicos à 
estrutura argumentativa, mais do que um mero apego metodológico, passa 
a significar a efetiva legitimação de sua atuação.

26 “[...] ya no se trata de una ‘Kriminalpolitik im kleinen’, porque llega a rediseñar por 
completo los lineamientos de ciertos institutos, con argumentaciones deducidas de principios 
supraordenados, o del acumulado y las revisiones de máximas-precedente, es decir, de 
‘normas’ (de origen judicial) completamente generalizadas que ya no se ‘adhieren a los casos 
particulares’, y cuyo ingreso en el círculo hermenéutico es capaz de transformar genéticamente 
las disposiciones legislativas” (DONINI, M., Poder judicial y ética pública: La crisis del legislador y 
de la ciencia penal en Europa, vol. 11, B de F, Buenos Aires, 2015, pp. 78-79).
27 DONINI, M., Poder judicial y ética pública: La crisis del legislador y de la ciencia penal en 
Europa, vol. 11, B de F, Buenos Aires, 2015, pp. 81.


