
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O INDULTO NATALINO DE 2017

(Breves comentários sobre a decisão monocrática de 13.03.2018 da 

Medida Cautelar na ADI 5.874/DF)

Curitiba, 18 de março de 2018

I. O CONTEXTO DA DECISÃO

Em  21  de  dezembro  de  2017,  a  Presidência  da  República

promulgou o Decreto n.º 9.246, concedendo o indulto natalino e a comutação de

penas no cenário nacional.

Tão logo publicado este ato normativo, a evidente ampliação

do  instituto  levou  à  Procuradoria-Geral  da  República  a  ajuizar  ação  direta  de

inconstitucionalidade  ainda  no  final  de  dezembro  daquele  ano  (ADI  n.  5.874),

postulando  cautelarmente  a  declaração  de  inconstitucionalidade  dos  seguintes

dispositivos:

Art. 1°.  O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e
estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: 
I  -  um  quinto  da  pena,  se  não  reincidentes,  e  um  terço  da  pena,  se
reincidentes,  nos  crimes  praticados  sem  grave  ameaça  ou  violência  a
pessoa; […]

Art.  2°.  O  tempo  de  cumprimento  das  penas  previstas  no  art.  1º será
reduzido para a pessoa:
[…]
§ 1º. A redução de que trata o caput será de:
I  -  um  sexto  da  pena,  se  não  reincidente,  e  um  quarto  da  pena,  se
reincidente, nas hipóteses previstas no inciso I do caput do art. 1º;

Art. 8°.  Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação
de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que:
I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos;
II - esteja cumprindo a pena em regime aberto;
III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou
IV - esteja em livramento condicional.

Art.  10.   O indulto  ou a comutação de pena alcançam a pena de multa
aplicada  cumulativamente,  ainda  que  haja  inadimplência  ou  inscrição  de
débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em
ato do Ministro de Estado da Fazenda.
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Parágrafo  único.  O  indulto  será  concedido  independentemente  do
pagamento
I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou cumulativamente; o
II - do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza.

Art. 11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto
são cabíveis, ainda que
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do
julgamento de recurso da defesa em instância superior;
II - haja recurso da acusação de qualquer natureza após a apreciação em
segunda instância;
III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão
condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes
a que se refere o art. 3º; ou
IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida. 

Nos  termos  da  ação  proposta,  referidos  dispositivos

configurariam atos arbitrários destituídos de legitimidade, por levar à impunidade de

crimes graves, sem observar a individualização da pena, além de perdoar delitos de

relevância  social  e  comutar  penas  de  forma  indiscriminada,  provendo,  assim,

desigualdade  e  desequilíbrio  no  sistema  jurídico-penal  ao  retirar  a  eficácia  de

normas de Direito penal editadas pelo Legislativo e aplicadas pelo Judiciário.

Tendo referida ação sido proposta durante o recesso forense,

em  sede  de  medida  cautelar,  a  Presidência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no

exercício das atribuições conferidas pelo artigo 10, caput, da Lei 9.868/991 e artigo

13, inciso VIII, do Regimento Interno do STF2,  suspendeu os efeitos dos artigos

impugnados, sendo esta decisão publicada em 31 de janeiro de 2018.

No retorno do recesso, em exame sumário para fins de medida

cautelar,  o  Relator  Min.  Roberto  Barroso  manteve  a  decisão  da  Presidência  do

Supremo, através da prolação de uma primeira Decisão Monocrática publicada em

09 de  fevereiro  de  2018,  por  meio  da  qual  mantinha  aquela  suspensão,  mas

postulava a inclusão do feito em pauta para referendar a cautelar e, em havendo

concordância do Plenário, apreciar o mérito da ação. 

Em razão do congestionamento da pauta do Plenário, porém, a

matéria não pôde ser incluída para discussão desde então. Diante deste atraso na

submissão da cautelar ao Pleno e dos graves reflexos que o tema a ser apreciado

1 “Art.  10.  Salvo no período de recesso,  a medida cautelar  na ação direta será concedida por
decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a
audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que
deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.”

2 “São atribuições do Presidente: (…) VIII - decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou
de férias”.
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vem  gerando  no  sistema  penitenciário,  o  próprio  Relator  entendeu  necessário

antecipar seu voto entregando efeitos ativos à interpretação nele contida.

Neste sentido, levando em conta diversas manifestações que

vinham alertando para os impactos que a decisão de suspensão estaria provocado

no sistema – especialmente sob o argumento de que a suspensão  completa dos

dispositivos impugnados estaria impedindo a concessão de indulto de maneira mais

abrangente  do  que  o  necessário  para  a  proteção  dos  valores  constitucionais

envolvidos –, em 13 de março de 2018 foi publicada uma nova decisão monocrática

pelo Ministro Relator.

II. A DECISÃO MONOCRÁTICA E SEUS EFEITOS

Ao  considerar  que,  com  o  texto  original  do  Decreto,  “o

Presidente da República exorbitou de sua competência constitucional”, ao tempo em

que manteve os  efeitos  da  medida cautelar  anteriormente  concedida,  o  Ministro

Relator foi além, buscando:

i)  explicitar e modular as situaç̧es colhidas pela medida

cautelar; e

ii) fixar determinados criterios para aplicação da parte não

suspensa do Decreto nº 9.246/2017.

Com efeito,  tendo por  norte,  essencialmente,  o propósito  de

aferir a ratio do indulto e seus limites constitucionais, a decisão ressaltou que “ainda

que  se  admita  a  utilização  do  instituto  como  um  instrumento  de  combate  ao

hiperencarceramento”,  mostra-se  fundamental  que  o  texto  de  todo  e  qualquer

indulto:

• não conflite com a política criminal adotada no país3; 

3 “(…) não é possível modificar, sob a roupagem de indulto e por ato normativo secundário, como é
o decreto, a política criminal traçada pelo legislador” (p. 26 da decisão). Assim, “a competência
presidencial para a concessão de indulto (art. 84, XII, da Constituição) deve ser interpretada de
modo sistemático e em harmonia com a política criminal estabelecida pelo Congresso Nacional.
Do contrário, haverá usurpação de competência legislativa e violação do princípio da separação
dos Poderes” (p. 28), não estando, portanto, permitido ao Presidente da República “subverter tal
política por meio de ato de baixa densidade normativa e democrática, como é o decreto” (p. 29). 
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• seja manejado de forma racional, com base em um plano estratégico baseado

em  dados  que  revelem  a  eficiência  do  instituto  com  relação  à finalidade

pretendida4; e 

• não  implique  em  proteção  insuficiente  de  bens  jurídicos  protegidos

constitucionalmente5.

Assim, após uma digressão a respeito da justificativa de cada

um  destes  limites,  antecipando  seu  voto  pela  declaração  parcial  de

inconstitucionalidade, inclusive, com atribuição de efeitos manipulativos, de forma

monocrática6, decidiu o Ministro Relator pela:

A. Inconstitucionalidade da inclusão dos crimes relacionados ao combate à

corrupção no âmbito de incidência do Decreto7

Neste particular, a decisão monocrática suspendeu do âmbito de incidência do

Decreto nº 9.246/2017 os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva,

corrupção ativa, tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro

nacional, os previstos na Lei de Licitações, os crimes de lavagem de dinheiro e

ocultação  de  bens,  os  previstos  na  Lei  de  Organizações  Criminosas  e  a

associação criminosa, nos termos, inclusive, do quanto originalmente tinha sido

proposto pelo próprio Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Justifica,  para  tanto,  o  indevido  “elastecimento  imotivado  do  indulto  para

abranger essas hipóteses, (...) o que viola de maneira objetiva o princípio da

moralidade, bem como descumpre os deveres de proteção do Estado a valores

e  bens  jurídicos  constitucionais  que  dependem  da  efetividade  mínima  do

4 “(…) ainda que a competência para a concessão do indulto tenha sido atribuída ao Presidente da
República, seu exercício será materializado em um ato administrativo, cuja compatibilidade com a
Constituição o Supremo Tribunal  Federal  pode – e deve – examinar”  (p.  33).  No caso, “com
relação aos condenados por crimes relativos a práticas de corrupção, não há dúvida de que o
indulto não se justifica à luz das suas próprias finalidades, que, como se viu, relacionam-se (i) à
ressocialização  daquele  que  cumpriu  parte  da  reprimenda  imposta  e  (ii)  ao  combate  ao
hiperencarceramento” (p. 34).

5 “(…) um decreto do Presidente da República que veicular política pública capaz de frustrar a
efetividade mínima do sistema penal será inexoravelmente contrário à Constituição, por violar o
princípio da proporcionalidade, em sua dimensão de vedação à proteção insuficiente” (p. 32).

6 Não se desconhece que, em certa medida, o teor desta decisão monocrática dá ensejo à toda
uma digressão afeta aos limites da própria apreciação desta natureza, haja vista o quanto previsto
pelos artigos 10,  caput, da Lei 9.868/99 e 13, inciso VIII, do Regimento Interno do STF. Dada a
finalidade desta Nota Explicativa, porém, resguardamos referida análise para o espaço oportuno.

7 Cf. páginas 36 a 38 da referida Decisão.
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sistema penal”.

B. Inconstitucionalidade da inclusão da multa no âmbito de incidência do

Decreto8

A decisão manteve suspenso o artigo 10 do Decreto nº 9.246/2017, que trata

do indulto da multa, “por violação ao princípio da moralidade, ao princípio da

separação dos Poderes e desviar-se das finalidades do instituto do indulto”,

ressalvando tão somente aquelas hipóteses em que estiver evidenciada:

(a) uma situação de “extrema carência material do apenado (que nem sequer

tenha tido condições de firmar compromisso de parcelamento do débito,  na

forma da legislação de regência)”; ou 

(b) situações em que o valor da multa seja “inferior ao mínimo fixado em ato do

Ministro  da Fazenda para a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União

(atualmente disposto inciso I do art. 1o da Portaria no 75, de 22.03.2012, do

Ministro da Fazenda)”. 

C. Inconstitucionalidade da fixação de prazo para indulto que seja inferior ao

do livramento condicional e independa do quantum de pena aplicada9

Ao ressaltar  que  “a  ausência  de  limite  com relação  à  severidade  da  pena

esgarça  o  indulto  de  maneira  absolutamente  desproporcional,  violando  de

forma grave a vedação à proteção insuficiente”, bem como que a aceitação dos

prazos  trazidos  pelo  decreto  implicaria  em  “derrogar  a  política  criminal

estabelecida pelo legislador” para a execução penal pátria10, determinou-se:

(a) que “nas hipóteses previstas no inciso I  do art.  1º do Decreto, o indulto

depende[rá] do cumprimento mínimo de 1/3 da pena e só se aplica aos casos

em que a condenação não for superior a oito anos”; e

(b) que estas “balizas [também] condicionam a interpretação do inciso I do §1º

do art. 2º do Decreto nº 9.246/2017;”.

8 Cf. páginas 38 a 41 da referida Decisão.
9 Cf. páginas 41 a 46 da referida Decisão.
10 “A inconstitucionalidade em questão (…) decorre do elastecimento excessivo dos critérios para a

concessão do indulto, que levam ao esvaziamento dos deveres de proteção do Estado, assim
como das funções dos Poderes Legislativo e Judiciário na persecução criminal” (p. 44).
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D. Inconstitucionalidade  da  concessão  de  indulto  para  condenados  que

cumprem  pena  restritiva  de  direitos  ou  aos  beneficiados  pelo  sursis

processual11

Amparando-se, uma vez mais, na  ratio  declarada  do instituto, foi  mantida a

suspensão do art. 8º, incisos I e III, do Decreto nº 9.246/2017, que pretendia

aplicar o indulto àqueles que tiveram a pena privativa de liberdade substituida

por  restritiva  de direitos  e aos  beneficiados pela  suspensao condicional  do

processo, haja vista a “incompatibilidade com os fins constitucionais do indulto

e por violação ao princípio da separação dos Poderes”.

Ressaltou-se, no entanto, que parte do referido artigo 8o “se insere dentro da

lógica de progressão do sistema rumo à ressocialização”, sendo casos em que

“os  condenados  já  cumpriram  os  requisitos  exigidos  pela  legislação  para

receberem os benefícios” e seria “ilógico impedir-lhes a concessão do perdão

presidencial”.  Por  isto,  admitiu-se a aplicabilidade dos incisos II  e IV do

artigo  8o,  inexistindo  “inconstitucionalidade  em  relação  a  tais  normas”  que

buscam tornar possível o indulto às pessoas que:

(a) estejam cumprimento pena em regime aberto; ou

(b) estejam em livramento condicional.

E. Inconstitucionalidade da concessão de indulto para reus que podem ter a

condenação agravada12

Especificamente em relação ao artigo 11 do Decreto nº 9.246/2017, a decisão

monocrática  manteve a  suspensão exclusivamente da hipótese prevista

pelo inciso II, taxando de inconstitucional a pretensão de concessão do indulto

“na pendência de recurso da acusação e antes, portanto, da fixação final da

pena, em violação do princípio da razoabilidade e da separação dos Poderes”.

Destacou-se, porém, que nem todas as hipóteses previstas nesse dispositivo

se subsumem ao mesmo raciocínio,  o que faz com que seja  admissível  a

aplicação do indulto:

11 Cf. páginas 46 a 48 da referida Decisão.
12 Cf. páginas 48 a 50 da referida Decisão.
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(a) aos casos em que a sentença transitou em julgado para a acusação

(inc. I). Afinal, tratando-se de hipóteses em que “a sua situação jurídica não

pode ser agravada (…) não há que se falar em inefetividade do processo penal,

não havendo [por isto] inconstitucionalidade”;

(b) aos casos em que a pessoa condenada responda a outro processo

criminal sem decisão condenatória em segunda instância (inc. III). É que,

como em regra, “cada condenação deve ser tratada de maneira individual e

isolada (…), o dispositivo é consentâneo com a política criminal prevista na

legislação, não havendo que se falar em inconstitucionalidade”;

(c)  aos casos nos quais a guia  de recolhimento ainda não tenha sido

expedida (inc. IV). Afinal, “também o preso provisório faz jus aos benefícios

próprios da execução penal”, não reclamando a jurisprudência do Supremo “o

trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para

progressão  do  regime  de  execução,  nem  para  o  livramento  condicional

(Súmula 716; HC 76524, Re. Min. Sepúlveda Pertence)”, daí porque “não há

que se falar em inconstitucionalidade” nesta hipótese. 

Enfim, é dentro deste cenário que a Equipe deste Centro de

Apoio, sem a pretensão de esgotar o tema e exclusivamente sob uma perspectiva

descritiva, divulga a presente Nota Explicativa (acompanhando-a a título de reforço,

de um quadro anotado do ora decidido), apresentando assim uma primeira análise

dos efeitos da decisão exarada, inclusive para complementar e atualizar o  Manual

de Apoio recentemente publicizado a respeito do tema13.

Equipe do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais, do Júri e Execuç̧es Penais 

13 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_Indulto_2017_versao_final.pdf
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QUADRO ANOTADO

 DECRETO Nº. 9.246/2017

Redação Original

 Anotaç̧es acrescidas a partir da decisão
monocrática do Relator Min. Luís Roberto

Barroso, de 13.03.2018

Art. 1o. O indulto natalino coletivo será concedido
às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25
de dezembro de 2017, tenham cumprido: 

Suspensão do âmbito de incidência do Decreto n.
9.246/2017, aos crimes de peculato, concussão,
corrupção  passiva,  corrupção  ativa,  tráfico  de
influência,  os  praticados  contra  o  sistema
financeiro  nacional,  os  previstos  na  Lei  de
Licitações,  os crimes de lavagem de dinheiro e
ocultação  de  bens,  previstos  na  Lei  de
Organização  Criminosas  e  Associação
Criminosa.

(Cf. decisão monocrática referida fls. 36/38)

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um
terço  da  pena,  se  reincidentes,  nos  crimes
praticados  sem  grave  ameaça  ou  violência  a
pessoa; 

Este  inciso estava integralmente  suspenso pela
Presidência  do  STF desde 28.12.2017 (Medida
Cautelar na ADI 5.874/DF).

Nos  termos  da  decisão  monocrática  ora
comentada, nas hipóteses previstas neste inciso,
o indulto dependerá do  cumprimento mínimo de
um terço da pena e só se aplica aos casos em
que a condenação não for superior a oito anos. 

(Cf. decisão monocrática referida fls. 42/45)

II  -  um terço  da  pena,  se  não  reincidentes,  e
metade  da  pena,  se  reincidentes,  nos  crimes
praticados  com  grave  ameaça  ou  violência  a
pessoa,  quando  a  pena  privativa  de  liberdade
não for superior a quatro anos; 

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois
terços  da  pena,  se  reincidentes,  nos  crimes
praticados  com  grave  ameaça  ou  violência  a
pessoa, quando a pena privativa de liberdade for
superior a quatro e igual ou inferior a oito anos; 

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto
da pena, se mulheres, na hipótese prevista no §
4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, quando a pena privativa de liberdade não
for superior a oito anos; 

V  - um  quarto  do  período  do  livramento
condicional, se não reincidentes, ou um terço, se
reincidentes,  desde  que  a  pena remanescente,
em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a
oito anos,  se não reincidentes,  e seis  anos,  se
reincidentes; 

VI -  um sexto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto, se reincidentes, nos casos de crime
contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça
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ou violência a pessoa, desde que haja reparação
do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se
houver  inocorrência  de  dano  ou  incapacidade
econômica de repará-lo; ou 

VII - três meses de pena privativa de liberdade,
se  comprovado  o  depósito  em  juízo  do  valor
correspondente  ao  prejuízo  causado  à  vítima,
exceto se houver incapacidade econômica para
fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa
de  liberdade  superior  a  dezoito  meses  e  não
superior  a  quatro  anos,  por  crime  contra  o
patrimônio,  cometido  sem  grave  ameaça  ou
violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em
valor estimado não superior a um salário mínimo.

Parágrafo  único.  O  indulto  natalino  será
concedido  às  pessoas  condenadas  a  pena
privativa  de  liberdade  que,  no  curso  do
cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas
de tortura, nos termos da  Lei nº 9.455, de 7 de
abril de 1997, reconhecida por decisão colegiada
de segundo grau de jurisdição. 

Art. 2º.  O  tempo  de  cumprimento  das  penas
previstas no art. 1º será reduzido para a pessoa: 

I - gestante; 

II - com idade igual ou superior a setenta anos; 

III - que tenha filho de até quatorze anos de idade
ou  de  qualquer  idade,  se  pessoa  com doença
crônica grave ou com deficiência, que necessite
de seus cuidados; 

IV  -  que  tenha  neto  de  até  quatorze  anos  de
idade  ou  de  qualquer  idade,  se  pessoa  com
deficiência,  que  necessite  de  seus  cuidados  e
esteja sob a sua responsabilidade; 

V - que esteja cumprindo pena ou em livramento
condicional  e  tenha  frequentado,  ou  esteja
frequentando,  curso  de  ensino  fundamental,
médio,  superior,  profissionalizante  ou  de
requalificação  profissional,  reconhecido  pelo
Ministério da Educação, ou que tenha exercido
trabalho,  no  mínimo  por  doze  meses,  nos  três
anos contados retroativamente a 25 de dezembro
de 2017; 

VI  -  com  paraplegia,  tetraplegia  ou  cegueira
adquirida  posteriormente  à  prática  do  delito,
comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta
do  laudo,  por  médico  designado  pelo  juízo  da
execução; 

VII  - com  paraplegia,  tetraplegia,  cegueira  ou
neoplasia  maligna,  ainda  que  em  remissão,
mesmo  que  tais  condições  sejam anteriores  à
prática do delito, comprovadas por laudo médico
oficial  ou,  na  falta  do  laudo,  por  médico
designado pelo juízo da execução, e resulte em
grave  limitação  de  atividade  ou  exija  cuidados
contínuos  que  não  possam  ser  prestados  no
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estabelecimento penal; 

VIII - acometida de doença grave e permanente,
que  apresente  grave  limitação  de  atividade  ou
que exija  cuidados contínuos  que  não  possam
ser  prestados no estabelecimento penal,  desde
que comprovada por laudo médico oficial, ou, na
falta do laudo, por médico designado pelo juízo
da execução; ou 

IX - indígena, que possua Registro Administrativo
de Nascimento de Indígenas ou outro documento
comprobatório equivalente. 

§ 1º. A redução de que trata o caput será de: 

I - um sexto da pena, se não reincidente, e um
quarto  da  pena,  se  reincidente, nas  hipóteses
previstas no inciso I do caput do art. 1º; 

Este  inciso estava integralmente  suspenso pela
Presidência  do  STF desde 28.12.2017 (Medida
Cautelar na ADI 5.874/DF).

Nos  termos  da  decisão  monocrática  ora
comentada, nas hipóteses previstas neste inciso,
o  indulto  também  dependerá  do  cumprimento
mínimo de um terço da pena e só se aplica aos
casos em que a  condenação não for superior a
oito anos. 

(Cf. decisão monocrática referida fls. 42/45)

II - um quarto da pena, se não reincidente, e um
terço  da  pena,  se  reincidente,  nas  hipóteses
previstas no inciso II do caput do art. 1º; e 

III  -  um  terço  da  pena,  se  não  reincidente,  e
metade  da  pena,  se  reincidente,  nas hipóteses
previstas no inciso III do caput do art. 1º.

§ 2º. As hipóteses previstas nos incisos III e IV do
caput não incluem as pessoas condenadas por
crime praticado com violência ou grave ameaça
contra o filho ou o neto ou por crime de abuso
sexual cometido contra criança,  adolescente ou
pessoa com deficiência.

Art.  3º. O  indulto  natalino  ou  a  comutação  de
pena  não  será  concedido  às  pessoas
condenadas por crime: 

I - de tortura ou terrorismo; 

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art.
36 e art. 37 da Lei nº 11.343, de 2006, exceto na
hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, deste
Decreto; 

III - considerado hediondo ou a este equiparado,
ainda  que  praticado  sem  grave  ameaça  ou
violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072,
de 25 de julho de 1990; 

IV  - praticado  com violência  ou  grave  ameaça
contra  os  militares  e  os agentes de  segurança
pública, de que tratam os  art. 142 e  art. 144 da
Constituição,  no  exercício  da  função  ou  em
decorrência dela;
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V - tipificado nos  art. 240,  art. 241 e  art. 241-A,
caput e  § 1º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990; ou 

VI - tipificado nos art. 215,  art. 216-A,  art. 218 e
art.  218-A  do  Decreto-Lei  nº  2.848,  de  7  de
dezembro de 1940 - Código Penal. 

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. 

§  1º Na  hipótese  de  a  apuração  da  infração
disciplinar não ter sido concluída e encaminhada
ao juízo competente, o processo de declaração
do  indulto  natalino  ou  da  comutação  será
suspenso até a conclusão da sindicância ou do
procedimento  administrativo,  que  ocorrerá  no
prazo de trinta dias, sob pena de prosseguimento
do processo e efetivação da declaração.

§ 2º Decorrido o prazo a que se refere o § 1º sem
que haja  a  conclusão da apuração  da infração
disciplinar, o processo de declaração do indulto
natalino ou da comutação prosseguirá. 

Art.  5º. O  indulto  natalino  especial  será
concedido  às  mulheres  presas,  nacionais  e
estrangeiras, que, até 25 de dezembro de 2017,
atendam  aos  seguintes  requisitos,
cumulativamente:  

I  -  não  estejam  respondendo  ou  tenham  sido
condenadas pela prática de outro crime cometido
mediante violência ou grave ameaça;

II  -  não tenham sido punidas com a prática de
falta grave, nos doze meses anteriores à data de
publicação deste Decreto; e 

III  -  se  enquadrem  em  uma  das  seguintes
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hipóteses, no mínimo: 

a)  mulheres  condenadas  à  pena  privativa  de
liberdade  por  crimes  cometidos  sem  grave
ameaça  ou  violência  a  pessoa,  que  tenham
completado sessenta anos de idade ou que não
tenham vinte e um anos completos; 

b) mulheres condenadas por crime praticado sem
grave ameaça ou violência a pessoa, que sejam
consideradas  pessoas  com  deficiência,  nos
termos do art. 2º Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015; ou 

c)  gestantes cuja gravidez seja considerada de
alto  risco,  condenadas  à  pena  privativa  de
liberdade, desde que comprovada a condição por
laudo médico emitido por profissional designado
pelo juízo competente.

Art.  6º.  O  indulto  natalino  será  concedido  às
pessoas submetidas a medida de segurança que,
independentemente  da  cessação  de
periculosidade,  tenham  suportado  privação  da
liberdade, internação ou tratamento ambulatorial:

 I - por período igual ou superior ao máximo da
pena cominada à infração penal correspondente
à conduta praticada; ou 

II - nos casos da substituição prevista no art. 183
da  Lei  nº  7.210,  de  11  de  julho  de  1984,  por
período  igual  ao  remanescente  da  condenação
cominada. 

Parágrafo  único.  A  decisão  que  extinguir  a
medida  de  segurança,  com  o  objetivo  de
reinserção psicossocial, determinará: 

I  -  o  encaminhamento  a  Centro  de  Atenção
Psicossocial  ou  a  outro  serviço  equivalente  na
localidade  em  que  a  pessoa  com  transtornos
mentais  em  conflito  com  a  lei  se  encontre,
previamente  indicado  no  Projeto  Terapêutico
Singular, em conformidade com os princípios da
Rede  de  Atenção  Psicossocial,  instituída  pela
Portaria  nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011,
do Ministério da Saúde; 

II  - o  acolhimento  em  serviço  residencial
terapêutico, nos termos da Portaria  nº 3.088, de
2011,  do  Ministério  da  Saúde,  previamente
indicado  no  Projeto  Terapêutico  Singular,
hipótese  em  que  a  Secretaria  de  Saúde  do
Município  em  que  a  pessoa  com  transtornos
mentais em conflito com a lei se encontre será
intimada  para  dar  efetividade  ao  Projeto
Terapêutico  Singular  ou,  subsidiariamente,  a
Secretaria de Saúde do Estado;

III - o cumprimento do projeto terapêutico singular
para a alta planejada e a reabilitação psicossocial
assistida,  quando  houver  a  indicação  de
internação  hospitalar,  por  critérios  médicos  ou
por  ausência  de  processo  de
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desinstitucionalização, nos termos estabelecidos
no art. 5º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001; 

IV - a ciência ao Ministério Público estadual ou
do Distrito Federal e Territórios da localidade em
que  a  pessoa  com  transtornos  mentais  em
conflito  com  a  lei  se  encontre,  para
acompanhamento  da  inclusão  do  paciente  em
tratamento  de  saúde  e  para  avaliação  de  sua
situação civil, nos termos estabelecidos na Lei nº
13.146, de 2015.

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; e

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; e

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.

Art. 8º. Os requisitos para a concessão do indulto
natalino e da comutação de pena de que trata
este Decreto são aplicáveis à pessoa que:

I -  teve a pena privativa de liberdade substituída
por restritiva de direitos;

II - esteja cumprindo a pena em regime aberto;

III  - tenha  sido  beneficiada  com  a  suspensão

Este  dispositivo  estava  integralmente  suspenso
pela  Presidência  do  STF  desde  28.12.2017
(Medida Cautelar na ADI 5.874/DF).

Nos  termos  da  decisão  monocrática  ora
comentada,  persistiram  suspensos  apenas  os
incisos I e III do art. 8º.
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condicional do processo; ou

IV - esteja em livramento condicional.

Neste sentido,  os incisos II e IV  passaram a ter
vigência.

(Cf. decisão monocrática referida fls. 46/48)

Art. 9º. O indulto natalino e a comutação de que
trata este Decreto não se estendem:

I - às penas acessórias previstas no Decreto-Lei
nº  1.001,  de  21  de  outubro  de  1969  -  Código
Penal Militar; e

II - aos efeitos da condenação.

Art.  10.  O  indulto  ou  a  comutação  de  pena
alcançam  a  pena  de  multa  aplicada
cumulativamente,  ainda  que  haja  inadimplência
ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União,
observados os valores estabelecidos em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.

Parágrafo  único.  O  indulto  será  concedido
independentemente do pagamento: 

I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou
cumulativamente; ou

II  - do  valor  de  condenação  pecuniária  de
qualquer natureza.

Este  dispositivo  estava  integralmente  suspenso
pela  Presidência  do  STF  desde  28.12.2017
(Medida Cautelar na ADI 5.874/DF).

Nos  termos  da  decisão  monocrática  ora
comentada,  o  artigo  persiste  suspenso,
ressalvadas as hipóteses de:

a)  extrema  carência  material  do  apenado  (que
nem  sequer  tenha  tido  condições  de  firmar
compromisso  de  parcelamento  do  débito,  na
forma da legislação de regência); ou

b) de valor da multa inferior ao mínimo fixado em
ato  do  Ministro  da  Fazenda  para  inscrição  de
débitos  em  Dívida  Ativa  da  União  (atualmente
disposto  no  inc.  I  do  art.  1º  da  Portaria  n.
75/2012, do Ministério da Fazenda).

(Cf. decisão monocrática referida fls. 38/40) 

Art.  11. O  indulto  natalino  e  a  comutação  de
pena  de  que  trata  este  Decreto  são  cabíveis,
ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a
acusação,  sem  prejuízo  do  julgamento  de
recurso da defesa em instância superior;

II  - haja  recurso  da  acusação  de  qualquer
natureza  após  a  apreciação  em  segunda
instância;

III  - a  pessoa  condenada  responda  a  outro
processo criminal sem decisão condenatória em
segunda instância, mesmo que tenha por objeto
os crimes a que se refere o art. 3º; ou

IV  - a  guia  de  recolhimento  não  tenha  sido
expedida.

Este  dispositivo  estava  integralmente  suspenso
pela  Presidência  do  STF  desde  28.12.2017
(Medida Cautelar na ADI 5.874/DF).

Nos  termos  da  decisão  monocrática  ora
comentada,  o  artigo  persiste  suspenso
exclusivamente em relação ao inciso II.

Neste sentido, os incisos I, III e IV passaram a ter
vigência.

(Cf. decisão monocrática referida fls. 48/50)

Art.  12. As  penas correspondentes  a  infrações
diversas serão unificadas ou somadas para efeito
da  declaração  do  indulto  natalino  ou  da
comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210,
de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso
com  infração  descrita  no  art.  3º,  não  será
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concedido o indulto natalino ou comutada a pena
correspondente  ao  crime  não  impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois
terços  da  pena  correspondente  ao  crime
impeditivo.

Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos
presos e os órgãos de execução previstos no art.
61 da Lei  nº 7.210, de 1984, encaminharão ao
juízo  competente,  ao  Ministério  Público  e  à
Defensoria Pública, inclusive por meio digital, na
forma estabelecida pela alínea “f” do inciso I do
caput  do  art.  4º  da  Lei  nº  12.714,  de  14  de
setembro  de  2012,  a  lista  das  pessoas  que
satisfaçam  os  requisitos  necessários  para  a
concessão do indulto natalino e da comutação de
pena que tratam este Decreto.

§  1º O  procedimento  previsto  no  caput  será
iniciado de ofício  ou mediante  requerimento da
parte interessada, da Defensoria  Pública ou de
seu  representante,  cônjuge  ou  companheiro,
ascendente ou descendente.

§ 2º O juízo competente proferirá a decisão, após
ouvidos  o  Ministério  Público  e  a  defesa  do
beneficiário.

§ 3º Para atender ao disposto neste Decreto, os
Tribunais poderão organizar mutirões.

§  4º A  concessão  do  indulto  natalino  e  da
comutação  de  que  trata  este  Decreto  serão
aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento
na hipótese de condenados primários, desde que
haja  o  trânsito  em  julgado  da  sentença
condenatória para a acusação.

Art.  14.  A declaração  do  indulto  natalino  e  da
comutação  das  penas terá  preferência  sobre  a
decisão de qualquer outro incidente no curso da
execução  penal,  exceto  quanto  a  medidas
urgentes. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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