
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A APLICABILIDADE DO INDULTO NATALINO DE
2017

(Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 5.874/DF)

Curitiba, 26 de maio de 2019.

1 Digressão da tramitação da ADI 5.874/DF

Em 21  de  dezembro  de  2017,  foi  promulgado  o  Decreto  n.

9.246, concedendo o indulto natalino e a comutação de penas no cenário nacional.

Tão logo publicado o ato normativo, uma evidente ampliação

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

inconstitucionalidade ainda nos últimos dias 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.
Parágrafo  único.  O  indulto  será  concedido  independentemente  do
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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 n. 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, a matéria

não pôde ser incluída para discussão imediata. Diante deste atraso na submissão da

cautelar ao Pleno e dos graves reflexos que o tema em questão vinha gerando no

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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sistema penitenciário, o mesmo Min. Roberto Barroso, em 13 de março de 2018,

entendeu necessário antecipar seu voto entregando efeitos ativos à interpretação

nele contida. Esta segunda decisão monocrática do Relator,  além de  manter os

efeitos da medida cautelar anteriormente concedida, buscou explicitar e modular

as situações colhidas na medida cautelar e fixar critérios para aplicação da parte

não suspensa do Decreto n. 9.246/2017. 

Nesse particular, aquela decisão entendeu necessário:

i) Suspender do âmbito de incidência do Decreto n. 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;

ii)  Estabelecer que, nas hipóteses previstas no inciso I do art.

1º do Decreto n. 9.246/2017, o indulto dependeria do cumprimento mínimo de 1/3 da

pena e só se aplicaria aos casos em que a condenação não fosse superior a oito

anos;

iii) Suspender,  por  inconstitucional,  o  art.  10  do  Decreto  n.

9.246/2017,  que trata  do  indulto  da  multa,  ressalvadas as  hipóteses de extrema

carência material do apenado ou de multa inferior ao mínimo fixado para a inscrição

de débitos em Dívida Ativa da União;

iv) Suspender, por inconstitucional, o art. 8º, I e III, do Decreto

n. 9.246/2017, que estabeleciam a aplicabilidade do indulto àqueles que tiveram a

pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e aos beneficiados

pela suspensão condicional do processo, em razão da incompatibilidade com os fins

constitucionais do indulto e da violação ao princípio da separação dos Poderes;

v) Suspender, por inconstitucional, o art. 11, II, do Decreto n.

9.246/2017, por conceder indulto na pendência de recurso da acusação e antes,

portanto, da fixação final da pena.

Ultrapassado mais de ano daquela decisão, em data de 09 de

maio de 2019, a questão foi apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
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que, porém,  não referendaria a cautelar que havia sido proferida na ação em

comento, o que implicou sua revogação.

Ou  seja,  o  STF  julgou  improcedente  a  ADI  5.874/DF,  nos

termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. Restaram vencidos, na

ocasião, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen

Lúcia.

2 Fundamentos da decisão e seus efeitos3

Há importantes aspectos do voto do Min. Alexandre de Moraes

que merecem atenção para a  correta contextualização do decidido.  Inicialmente,

esclareceu-se que o Supremo Tribunal Federal não estaria julgando o instituto do

indulto  coletivo em  si  –  que,  segundo  o  Ministro,  figura  como  uma  realidade

constitucional brasileira e que, portanto, não poderia ser afastado do cenário jurídico

nacional –, mas se estaria apenas diante do enfrentamento em aferir  se o Decreto

de indulto editado em 2017 teria observado ou não preceitos constitucionais.

Consta  do  voto,  que  a  concessão  do  indulto  não  estaria

vinculada  à  política  criminal  estabelecida  pelo  Legislativo,  tampouco  pela

jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal,  nem muito  menos ao

prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

(CNPCP),  sob pena de total  esvaziamento  do instituto,  que configura  tradicional

mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.

Não por  outra razão,  refere o Ministro,  que tanto a doutrina

como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consideram o indulto como ato

discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo. Por isso, sujeita-se a um

controle  mínimo  de  seus  elementos,  da  mesma  forma  que  os  demais  atos

discricionários. Dessa forma, o Poder Judiciário deveria exercer apenas um juízo de

verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a constitucionalidade

3  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5874votoAMfinal.PDF> Acesso em 
13.05.2019.

4

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5874votoAMfinal.PDF


do decreto de indulto.

Nestes termos, de acordo com o Ministro, a opção conveniente

e oportuna para edição do citado decreto deveria ser feita legal e moralmente pelo

Presidente da República, sendo que somente sua constitucionalidade estaria sujeita

a apreciação do Judiciário. Daí porque a verificação pela Corte deveria se restringir

a análise constitucional do regramento previsto no Decreto n. 9.246/2017.

Feito  esse  enfrentamento,  o  Ministro  passou  a  analisar,  na

segunda parte de seu voto, cada dispositivo impugnado na ADI 5.874/DF, fazendo-o

nos seguintes termos:

i) Os requisitos previstos nos  artigos 1º, inc. I e 2º, § 1º, no

Decreto  de Indulto  de 2017,  encontram-se no  campo da discricionariedade do

Chefe do Poder Executivo, não havendo, portanto, qualquer inconstitucionalidade, já

que não se deflagrou abuso de direito de legislar ou desvio de finalidade;

ii) No que diz respeito à questão de exclusão dos crimes de

corrupção lato sensu e lavagem de dinheiro do âmbito do referido decreto, não

haveria nenhum dispositivo na Constituição da República que veda a aplicação do

instituo  a  estes  crimes,  não  se  vislumbrando,  dessa  forma,  desrespeito  ao

princípio da razoabilidade, uma vez não ter restado identificado o desrespeito às

necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre o expresso mandamento

constitucional (arts. 5º, inc. XLIII, e 84, inc., XII, da CF) e o decreto impugnado;

iii) Não  há,  igualmente,  nenhuma  inconstitucionalidade  na

legítima opção do Poder Executivo em conceder indulto às demais penas descritas

no art. 8º do Decreto, pois o indulto não se direciona somente às penas privativas

de liberdade, mas ao afastamento das sanções impostadas em condenação judicial;

iv) Da  mesma  forma,  não  restava  vislumbrada  qualquer

inconstitucionalidade no art. 10, pois a possibilidade de o indulto ou comutação de

pena  alcançarem  a  pena  de  multa aplicada  cumulativamente  é  tradicional  no

ordenamento jurídico nacional. E, independentemente de sua concordância ou não

com a opção discricionária do Presidente da República, não seria possível entender

que se tratava de uma inconstitucionalidade;
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v) Por fim, não restava evidenciada inconstitucionalidade em

seu art. 11, o qual trata da possibilidade de concessão do indulto antes do trânsito

em julgado da sentença condenatória, na medida em que a Constituição não faz

nenhuma limitação a respeito do momento em que o Presidente poderia conceder a

benesse, sendo possível isentar o autor de punibilidade mesmo antes de qualquer

condenação criminal, como ocorre nos casos de delação premiada.

Dessa forma, foi a partir das considerações realizadas no voto

do Min. Alexandre de Moraes que, por maioria4,  o Plenário do Supremo Tribunal

Federal julgou improcedente a ADI 5.874/DF.

Num  tal  cenário,  determinou-se  que  todas  as  pessoas  que

tiveram  seu(s)  pedido(s)  de  indulto  ou  comutação de  pena(s)  negado(s)  ou  não

apreciado(s)  pela  suspensão  do  Decreto  n.  9.246/2017,  agora,  a  partir  da

confirmação de sua plena vigência, poderão ser beneficiadas pelo citado decreto em

seus termos originais, desde que preenchidos os requisitos ali elencados.

Não é demais recordar, porém, que  embora na atualidade já

exista um decreto superveniente (Decreto n. 9.706/2019)5, conforme salientado pelo

Min. Ricardo Lewandowski, tal por si só  não implicará em alteração da situação

jurídica daquelas pessoas que preencheram os requisitos durante o período de

incidência do Decreto n. 9.246/20176.

Equipe do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais, do Júri e Execuções Penais

4 07 votos a 04.
5 Que  concede  indulto  humanitário  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:

<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_Indulto_Humanitario_2019.pdf>
6 Justamente por isto, o Estudo então realizado por nossa Equipe quando da publicação do citado

Decreto  –  que  realizou  uma  análise  do  conteúdo  material  de  cada  dispositivo  ali  inserido  –
permanece  subsidiando  a  atuação  funcional.  Para  acesso  a  este  Estudo,  confira-se:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_Indulto_2017_versao_final.pdf>
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