
1/92 
 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

PROPOSTA DE DECRETO PRESIDENCIAL DE INDULTO 

 

 

Aprovada em reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária de 18 de outubro de 2018 destinada à aprovação da proposta de 

decreto presidencial de indulto. 
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AO EXMO. SR. MINISTRO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Senhor Ministro 

Como sabe V. Exa., o primeiro dos órgãos da execução penal, nos termos 

da Lei de Execução Penal (7.210/1984), é o Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária (CNPCP), com sede em Brasília e atualmente subordinado ao 

Ministério da Segurança Pública. 

Fiel às relevantes atribuições que lhe são legalmente cometidas, o CNPCP 

tem produzido valioso conjunto de informações, análises e deliberações para 

aperfeiçoar políticas criminais e especialmente penitenciárias ao longo de sua 

existência, que precede – cumpre ressaltar – até mesmo a entrada em vigor da Lei 

de Execução Penal que o instituiu, porquanto instalado no já longínquo ano de 

1980. 

Entre as contribuições do Conselho para o sistema penitenciário nacional, 

destaca-se a sugestão de projetos para subsidiar decretos presidenciais de 

indulto, atribuição, a propósito, que se extrai do rol de competências conferidas 

ao órgão pelo art. 34 do Decreto 9.360, de 7 de maio de 2018. 
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No ponto, o papel do CNPCP ganhou relevo substancial com decisão 

recente do Supremo Tribunal Federal, relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 

medida cautelar na ADI 5.874-MC/DF que suspendeu dispositivos do Decreto 

9.246/2017, pois referiu-se expressamente ao projeto de minuta então elaborado 

como um dos fatos antecedentes ao decreto que “devem iluminar a análise sobre 

os limites do exercício do poder do Presidente da República de conceder indultos 

coletivos”. 

 

I – Breves considerações sobre o indulto 

O indulto é instituto jurídico consolidado no Brasil, previsto em 

praticamente todas as nossas Constituições. Suas origens, por óbvio, são muito 

mais antigas do que nossa jovem história constitucional. Conforme anotou 

Nelson Hungria1, ao discorrer sobre a matéria, 

não se trata de institutos de elaboração moderna. Em Roma, já ao 

tempo da República, a restitutio in integrum e, mais tarde, a restitutio 

damnatorum importavam na remissão da pena e outros efeitos da 

condenação. Ao estabelecer-se o Império, foi reservado ao Princeps o 

direito de clemência. A indulgentia Principis podia ser specialis (graça) 

ou generalis (indulto), ou assumir a forma de abolitio publica (anistia), 

que resultava na ‘delectio, oblivio vel exenctio accusationis’ (PAULO, 

‘Sent., I, 17; L. I. C., 9, 12) e se concedia para festejar acontecimentos 

felizes, notadamente por ocasião da festa da Páscoa. 

 

E é exatamente na data festiva mais universal do Ocidente Cristão, o Natal, 

que no Brasil tornou-se mais comum a edição de decretos de indulto e comutação 

de penas. Por meio do instituto, em seu núcleo, promove-se a extinção da 

punibilidade – art. 107, II, do Código Penal – dos condenados que se enquadrem 

em condições discricionariamente fixadas pelo Presidente da República (art. 84, 

XII, da Constituição da República).  

A discricionariedade, a propósito, configura elemento do decreto 

presidencial, conforme presente na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal 

Federal, no comentado julgamento da ADI 2.795-MC/DF (Rel. Min. Maurício 

Corrêa, Plenário, DJ de 20-6-2003), ajuizada para impugnação do Decreto 

4.495/2002: 

                                                           
1 HUNGRIA, Nelson. Novas questões jurídico-penais. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1945. p. 

110. 
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O indulto, modalidade de graça, como elementar, insere-se no 

exercício do poder discricionário de clemência que detém o Chefe do 

Poder Executivo, a evidenciar instrumento de política criminal 

colocado à disposição do Estado para a reinserção e ressocialização 

dos condenados que a ele façam jus, segundo a conveniência e 

oportunidade das autoridades competentes. 

 

Não obstante a discricionariedade que lhe é ínsita, o indulto deve ser 

adotado em harmonia com o momento experimentado pelo corpo social. 

Assim, o indulto dos tempos primevos, de alcance ilimitado, sofre 

naturalmente, entre nós, os influxos dos postulados constitucionais que já 

percorremos, o que implica certa limitação de seu campo de incidência. 

Na lição de Magalhães Noronha2, comentando os institutos de extinção da 

punibilidade, “com maior discrição e parcimônia devem ser aplicados a anistia e 

o indulto. Se assim não se fizer, esses institutos, já combatidos por tantos, 

acabarão por se desmoralizar”. 

Com efeito, convém lembrar que diversas modalidades de humanização 

no cumprimento da pena ou até mesmo benefícios ainda na fase processual 

constam hoje de nossa legislação, o que possibilita, em menor ou maior extensão, 

chegar-se à liberdade do preso ainda durante cumprimento da pena dela 

privativa aplicada, o que prima facie jamais deixará de constituir uma contradição 

evidente. 

Entre os benefícios, há a progressão de regime, fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal como obrigatória até mesmo para os denominados crimes 

hediondos (HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 1º-9-2006), a 

remição (arts. 126 e seguintes da Lei de Execução Penal), o livramento 

condicional (arts. 131 e seguintes da Lei de Execução Penal), a suspensão 

condicional da pena (arts. 77 e seguintes do Código Penal) e o chamado sursis 

processual (art. 89 da Lei 9.099/1995). 

Antes mesmo da superveniência de alguns dos referidos institutos de 

humanização da pena e do processo na seara criminal, também Aloysio de 

Carvalho Filho3 manifestava restrições ao indulto, ao comentar o instituto e a 

graça: 

                                                           
2 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. 38. ed. 1. v. São Paulo: Rideel, 2009. p. 352. 
3 CARVALHO FILHO, Aloysio de. Comentários ao Código Penal. 5. ed. 4. v. Rio de Janeiro: Forense, 

1979. p. 111. 
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O declínio do absolutismo real e a democratização crescente dos 

governos tornaram, com efeito, obsoleta a instituição, o indulto, 

principalmente. Por sua vez, a transformação, por que veio passando, 

nos seus fundamentos, o direito penal e penitenciário, imprimiu à 

justiça punitiva princípios científicos, a que não mais se adapta, nas 

suas tradicionais características, o direito de graça. 

 

De outro lado, embora comprovado mais recentemente pelo Conselho 

Nacional de Justiça4 que a realidade carcerária do Brasil é – como não poderia 

deixar de ser, ainda que isso viesse sendo esquecido – complexa e diversificada 

como o país na qual está inserida, federação de dimensões continentais, 

igualmente é verdade que as condições gerais do sistema penal estão muito 

aquém de qualquer critério satisfatório, o que justifica a perenidade do instituto. 

O Supremo Tribunal Federal pronunciou-se recentemente sobre o papel 

do indulto, especialmente nas circunstâncias atuais, quando das decisões 

proferidas pelos Ministros Cármen Lúcia, então Presidente, e Roberto Barroso, 

no já referido exame da ADI 5.874-MC/DF, ao deferirem medida cautelar para 

suspensão de dispositivos do Decreto 9.246/2017. 

Na condição de Presidente da Suprema Corte e com a responsabilidade de 

decidir questões urgentes durante o recesso forense (art. 13, VIII, do Regimento 

Interno do STF), a Ministra Cármen Lúcia registrou que a necessidade de 

adequação do decreto ao ordenamento jurídico – infraconstitucional e também  

constitucional –  é o fundamento em razão do qual “se aceita, ainda hoje, o 

indulto, mesmo quando não mais prevalecem, no sistema penal dos Estados 

democráticos, penas cruéis ou degradantes, tratamentos desumanos, tudo a 

recomendar o cumprimento da pena pelo condenado”. 

Lembrou a então Presidente: 

[...] Daí a grande lição de Ruy Barbosa ao verberar: “Nenhum poder 

mais augusto confiou a nossa lei fundamental ao Presidente do que o indulto. 

É a sua colaboração na justiça. Não se lhe deu, para se entregar ao arbítrio, 

para se desnaturar em atos de validismo, para contrariar a justa expiação dos 

crimes. Pelo contrário, é o meio, que se faculta ao critério do mais alto 

magistrado nacional, para emendar os erros judiciários, reparar as 

iniquidades da rigidez da lei, acudir aos arrependidos, relevando, comutando, 

                                                           
4 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões BNMP 

2.0: Cadastro Nacional de Presos, Brasília, agosto de 2018. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/987409aa856db291197e81ed314499fb.pdf

>. Acesso em: 5 de outubro de 2018. 
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reduzindo as penas, quando se mostrar que recaem sobre os inocentes, 

exageram a severidade com os culpados, ou torturam os que, regenerados, já 

não merecem o castigo, nem ameaçam com a reincidência a sociedade. Todos 

os Chefes de Estado exercem essa função melindrosíssima com o sentimento 

de uma grande responsabilidade, cercando-se de todas as cautelas, para não a 

converter em valhacouto dos maus e escândalo dos bons” (Barbosa, Ruy – 

Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 

1933, v. III, p. 257). 

 

Por sua vez, o relator da ação direta, Ministro Roberto Barroso, consignou 

ao ratificar a cautelar: 

Diante da evolução das garantias constitucionais penais e 

processuais penais, com a previsão de penas adequadas impostas por 

meio de devido processo legal, as principais democracias 

desenvolvidas do mundo aboliram a competência do chefe do Poder 

Executivo para expedir decretos de indulto coletivo, reservando essa 

competência ao Poder Legislativo. 

 

No tocante à comutação, não se desconhece permanente crítica doutrinária 

segundo a qual se tem chamado tradicionalmente “comutação” ao indulto 

parcial, já que em rigor a comutação constituiria a transformação da pena de 

privação da liberdade em sanção de outra natureza. Todas as possibilidades, 

entretanto, são consideradas. Escreve, por exemplo, Rodrigo Duque Estrada 

Roig5: 

Na verdade, comutação é a transformação (mutação) da pena 

privativa de liberdade em outra pena, de menor quantidade ou 

distinta qualidade, em razão do cumprimento de determinados 

requisitos objetivos e subjetivos por parte da pessoa condenada. 

 

Referido autor, no entanto, reconhece a polêmica que envolve a comutação 

e revela que a posição majoritária no direito brasileiro é no sentido de que o 

instituto representa espécie de indulto parcial, pelo qual se reduz parte da pena: 

[...] a comutação de pena é um instituto de natureza jurídica 

controvertida. Entende-se, por um lado, que a comutação nada mais é 

do que um indulto parcial da pena. Como fundamento, afirma-se que 

a comutação é instituto encontrado no Capítulo III da LEP, que trata 

da anistia e do indulto. O próprio art. 192 da LEP estabelece que, 

                                                           
5 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 254. 
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“concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz 

declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, 

no caso de comutação”. Tal redação evidenciaria a natureza de indulto 

parcial da comutação de pena. Há decisão do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a comutação nada mais é do que uma 

espécie de indulto parcial, em que há apenas a redução da pena (HC 

103618/RS, 1ª T., j. 24-8-2010). Esta é visão dominante. 

 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado 

no sentido da constitucionalidade da utilização da comutação, em decretos 

natalinos de indulto e comutação de penas, como exclusivo redutor da pena a 

cumprir: 

Crime hediondo: vedação de graça: inteligência. I. Não pode, em tese, 

a lei ordinária restringir o poder constitucional do Presidente da 

República de "conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 

necessário, dos órgãos instituídos em lei" (CF, art. 84, XII), opondo-lhe 

vedações materiais não decorrentes da Constituição. II. Não obstante, 

é constitucional o art. 2º, I, da L. 8.072/90, porque, nele, a menção ao 

indulto é meramente expletiva da proibição de graça aos condenados 

por crimes hediondos ditada pelo art. 5º, XLIII, da Constituição. III. Na 

Constituição, a graça individual e o indulto coletivo - que ambos, tanto 

podem ser totais ou parciais, substantivando, nessa última hipótese, a 

comutação de pena - são modalidades do poder de graça do 

Presidente da República (art. 84, XII) - que, no entanto, sofre a restrição 

do art. 5º, XLIII, para excluir a possibilidade de sua concessão, quando 

se trata de condenação por crime hediondo. IV. Proibida a comutação 

de pena, na hipótese do crime hediondo, pela Constituição, é 

irrelevante que a vedação tenha sido omitida no D. 3.226/99. 

(HC 81565/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 22-3-

2002, Ementário nº 2062-3) 

 

II – A proposta de decreto de 2018: tramitação no CNPCP 

Para enriquecimento da proposta e transparência do procedimento de 

elaboração do projeto, foi instituída Comissão de Indulto pela Portaria 2/2018 do 

CNPCP, subscrita por seu Presidente, Conselheiro Cesar Mecchi Morales. A 

Comissão foi constituída pelos Conselheiros Taís Schilling Ferraz (Presidente), 

Márcio Schiefler Fontes (Relator), Airton Vieira, Aldovandro Fragoso Modesto 

Chaves, Alessa Pagan Veiga e Mônica Barroso Costa. 
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Reunindo-se presencialmente e por meio eletrônico, a Comissão 

promoveu também audiência pública, na sexta-feira 3 de agosto de 2018, em 

Brasília, e recebeu propostas de todos os interessados até depois da data-limite 

estipulada, 20 do mesmo mês. 

Foram inúmeras as sugestões oriundas não só do Poder Judiciário, cabeça 

do sistema de justiça, mas também dos mais diversos de seus atores, e mesmo da 

dita sociedade civil, integrantes ou não de órgãos públicos, que aqui serão 

resumidas e agrupadas em razão da matéria ou do instituto jurídico 

correspondente. Em anexo (I) que segue, há detalhamento, com transcrição de 

eventuais dispositivos legais propostos, inclusive. 

Como premissa, porém, cumpre ressaltar que o acolhimento de propostas 

ou manutenção de medidas foram precedidos de exame, debate e de especial 

observância do entendimento jurisprudencial a respeito, em particular das 

decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Além de proporcionar segurança jurídica a todos os envolvidos, a 

reverência às manifestações jurisprudenciais tem o benefício adicional de reduzir 

eventuais contestações judiciais específicas dos termos do indulto. 

Outra premissa foi a adoção da proposta do CNPCP de 2017 e, 

subsidiariamente, do Decreto 9.246/2017 como ponto de partida para a discussão 

da nova proposta, colhendo subsídios comparativos de decretos anteriores, a 

começar pelo de 2016 (8.940) e da proposta que lhe antecedeu (anexo II). 

A proposta de 2017 fora objeto de debate e aprovação de composição 

praticamente idêntica à do atual Colegiado e foi alvo de considerações específicas 

do Ministro Roberto Barroso ao, como já lembrado, ratificar cautelar na ADI 

5.874-MC/DF: 

47. O procedimento de elaboração do decreto de indulto tem início 

no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 

órgão subordinado ao Ministério da Justiça, com competência para 

propor diretrizes relacionadas à administração da Justiça Criminal e à 

execução das penas. O Conselho possui composição plural, integrado 

por 13 membros designados pelo Ministério da Justiça “dentre 

professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, 

Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da 

comunidade e dos Ministérios da área social” (art. 63 da Lei de Execução 

Penal) e tradicionalmente elabora a primeira minuta do decreto de 

concessão de indulto. 
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48. Com ao menos seis meses de antecedência, o CNPCP designa 

uma comissão para tratar do assunto. Ela expede ofícios aos órgãos 

responsáveis pela execução penal e a entidades representativas da 

sociedade civil, a fim de colher sugestões. Na sequência, são ainda 

convocadas audiências públicas para a oitiva de interessados, com 

ampla participação social. Após a análise do material colhido, a 

comissão elabora a primeira minuta, que é submetida ao Plenário do 

CNPCP. Após a aprovação pelo colegiado, o processo, acompanhado 

por exposição de motivos, é encaminhado ao Gabinete do Ministro da 

Justiça e Segurança Pública, sendo então submetido à análise de outros 

órgãos técnicos, a exemplo da Consultoria Jurídica (CONJUR), que 

podem alterá-la. Após a análise do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, a minuta segue para a Presidência da República.  

49. Na minuta encaminhada pelo CNPCP em 2017, algumas 

disposições merecem destaque. Em primeiro lugar, a proposta vedava 

a concessão de indulto e de comutação de penas para os crimes de 

peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de 

influência, lavagem de dinheiro, associação criminosa, contra o 

sistema financeiro nacional, previstos na Lei de Licitações e na Lei de 

Organizações Criminosas. No ano de 2016, o CNPCP já havia sugerido 

a exclusão de crimes associados à corrupção, o que foi acolhido. De 

acordo com a exposição de motivos, essa vedação visava a atender o 

interesse público no fortalecimento do combate à corrupção e evitar 

prejuízos de diversas ordens ao Estado e à sociedade. A justificativa 

apresentada chamou atenção, ainda, para o fato de que diversos 

condenados na Ação Penal nº 470 receberam indulto após pouco 

tempo de cumprimento da pena. Nos termos apresentados pelo 

CNPCP: 

“Sob os mesmos fundamentos já elencados, a proposta inova 

listando dentre suas hipóteses impeditivas de indulto, parcela 

significativa de delitos cometidos contra a administração pública 

e correlatos, como os que atentam contra o sistema financeiro 

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

capitais. 

No atual momento, cuja preocupação maior da sociedade é de 

ver fortalecida a luta contra a corrupção, resulta plausível que o 

indulto para as pessoas condenadas por esses crimes não se 

amoldaria ao interesse público em ver efetivadas as sanções 

impostas pela prática dessas gravíssimas condutas ilícitas, 

havendo risco de se verem indultadas pessoas recentemente 
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condenadas por atos de malversação de dinheiro público, 

trazendo prejuízos para o Estado e para a sociedade, em vários 

graus de extensão.  

A guisa de exemplo é trazido à colação que todos, se não a 

maioria dos apenados, nos autos da ação penal nº 470 foram ou 

estão sendo indultados. 

Por fim, e na esteira dos argumentos já expostos, a proposta 

também inova ao estampar o artigo 3º contendo a vedação à 

concessão de indulto e comutação àquelas pessoas sentenciadas, 

que integrem as chamadas facções criminosas, reconhecidas 

judicialmente como tais, no momento do julgamento do pedido 

de indulto ou comutação.” 

50. Em segundo lugar, a minuta do CNPCP vedava expressamente o 

indulto da pena de multa, disposição que também se alinha à 

orientação de combate à corrupção, já que as sanções pecuniárias 

costumam ser componente essencial da condenação nesse tipo de 

delito.  

 

Há, na proposta ora apresentada, a indispensável incorporação das balizas 

fixadas pelo STF na citada ADI 5.874MC/DF, sobretudo porque a decisão está em 

pleno vigor e porque tal ação fora ajuizada para controle de constitucionalidade 

do decreto presidencial resultante daquela proposta. 

As determinações da Suprema Corte em vigor são as seguintes: 

(i) exclusão do benefício aos condenados por crimes relacionados ao 

combate à corrupção (medida contemplada no art. 3º, caput, III e IV da 

presente minuta); 

(ii) inaplicabilidade do indulto ou comutação a pena de multa 

aplicada, cumulativamente ou não, com pena privativa de liberdade 

ou restritiva de direitos, permitindo-se a concessão, entretanto, apenas 

nas hipóteses de extrema carência material do apenado, reconhecida 

pelo juízo da execução, ou de multa inferior ao mínimo fixado para 

inscrição de débitos em Dívida Ativa da União (medida contemplada 

no art. 5º, caput e parágrafo único da presente minuta); 

(iii) não fixação de prazo para indulto inferior ao do livramento 

condicional e em desconsideração ao quantum de pena (medida 

contemplada no art. 8º, caput, I e II da presente minuta); 

(iv) não incidência dos benefícios aos condenados que cumprem penas 

restritivas de direitos e aos contemplados com sursis processual 

(medida contemplada no art. 4º, caput, I e II da presente minuta); 
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(v) não concessão de indulto para réus que podem ter a condenação 

agravada (medida contemplada no art. 16 da presente minuta). 

 

Incorporadas à presente minuta as determinações do STF, relacionam-se 

agora as medidas mais relevantes, em especial aquelas não contempladas no 

último decreto presidencial. 

Verificou-se a necessidade, com fundamento em razões de política 

criminal, de estabelecimento de critérios mais rigorosos em alguns casos e de 

mais brandos em outros. 

 

III – Maior rigor na exclusão de crimes passíveis de indulto 

O grande eixo da proposta de 2018 é consolidar a linha de seriedade já 

adotada pelo CNPCP quando da aprovação da proposta de 2017. Nesse quesito, 

ganha relevo o art. 3º da minuta de decreto, ao dispor sobre os crimes em razão 

dos quais não será concedido indulto ou comutação, rol mais amplo, firme e 

rigoroso do que o dos anteriores. 

Nesse contexto, enumeram-se, com comentários na sequência, os incisos 

do caput do art. 3º, que prevê impedimento de indulto ou comutação aos 

condenados em razão dos crimes: 

I – considerados hediondos ou a estes equiparados praticados após a 

publicação da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, ainda que praticados 

sem violência ou grave ameaça a pessoa, observada a mesma ressalva 

do inciso seguinte; 

Não houve inovação, pois os crimes já constavam de proibição idêntica 

nos decretos 8.940/2016 e 9.246/2017, que, ademais, são decorrentes de 

mandamento constitucional (art. 5º, XLIII). 

II – tipificados nos arts. 33, caput e § 1º, 34, 36 e 37 da Lei nº 11.343, de 

23 de agosto de 2006, exceto na hipótese do § 4º do art. 33 do referido 

diploma; 

Não houve inovação, pois os crimes já constavam de proibição idêntica 

nos decretos 8.940/2016 e 9.246/2017, que, ademais, são decorrentes de 

mandamento constitucional (art. 5º, XLIII). 

III – previstos na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986; na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993; na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; na Lei nº 

9.613, de 3 de março de 1998; na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; 

e na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; 
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A restrição ao indulto em face dos crimes previstos nas Leis 9.455 (tortura) 

e 13.260/2016 (terrorismo) é decorrência de mandamento constitucional (art. 5º, 

XLIII). As demais hipóteses foram consignadas com fundamento na decisão 

proferida pelo STF na ADI 5.874-MC/DF. 

IV – tipificados nos arts. 155, § 4º-A, 215, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-

B, 288, 312, 313, 316, 317, 332, 333, 337-B, 337-C e 357 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; 

Os crimes dos arts. 215 (violação sexual mediante fraude), 216-A (assédio 

sexual), 218 (corrupção de menores) e 218-A (satisfação de lascívia mediante 

presença de criança ou adolescente) já constavam do Decreto 9.246/2017 como 

impeditivos ao indulto e comutação. Os constantes dos arts. 288 (associação 

criminosa), 312 (peculato), 316 (concussão), 317 (corrupção passiva), 332 (tráfico 

de influência) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal foram consignados com 

fundamento na decisão proferida pelo STF na ADI 5.874-MC/DF. 

Como novidade, o dispositivo restringiu os benefícios aos condenados por 

furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo (art. 155, § 4º-

A). Trata-se de crime que não poderia ter sido incluído em nenhum decreto de 

indulto anterior, porquanto tipificado recentemente (Lei 13.654/2018) e de 

especial gravidade, tanto assim que o legislador impôs pena de reclusão (de 

quatro anos a dez anos e multa) muito superior às demais modalidades 

qualificadoras do furto (art. 155, § 4º), em que os condenados são apenados entre 

dois e oito anos. 

Já os crimes dos arts. 217-A (estupro de vulnerável) e 218-B (favorecimento 

da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente 

ou de vulnerável), também inovações, foram incluídos, além da gravidade e 

consequente repulsa social que provocam, para manter coerência e 

proporcionalidade com as figuras impeditivas constantes do Decreto 9.246/2017, 

repetidas na presente proposta: assédio sexual (art. 216-A) e violação sexual 

mediante fraude (art. 215), crimes de ordem sexual praticados contra adultos. 

A ausência de vedação, nos Decretos anteriores de indulto, a condenados 

por crimes da mesma natureza, quando praticados contra crianças e vulneráveis, 

soava incompreensível. Ademais, ainda na linha da proporcionalidade, o decreto 

do ano passado também previu restrição dos benefícios a condenados por crimes 

contra menores, como sua corrupção (art. 218) e a satisfação de lascívia mediante 

presença de criança ou adolescente (art. 218-A). 

A inclusão do peculato mediante erro de outrem (art. 313) como figura 

restritiva aos benefícios segue a linha da fundamentação adotada no deferimento 
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da medida cautelar na ADI 5.874-MC/DF, que afastou do âmbito de incidência 

do Decreto 9.246/2017 o crime de peculato (art. 312). 

Cumpre ressaltar que a decisão do STF, nos seus próprios termos, buscou 

um mínimo para proteção eficiente do Estado e dos valores e bens jurídicos 

tutelados. A ação direta teve como objeto ato discricionário do Presidente da 

República e, por essa razão, a resposta judicial não poderia mesmo ter ido além, 

para fixar de forma pormenorizada todos os parâmetros mínimos e máximos, 

penas mínimas a cumprir, rol exaustivo de crimes impeditivos etc. 

Ademais, conforme referido, a linha de trabalho aqui adotada procurou 

consolidar a seriedade que pautou este Conselho quando da aprovação da 

proposta de 2017. 

A mesma lógica pautou a inclusão, entre os crimes impeditivos, das 

figuras dos arts. 337-B (corrupção ativa em transação comercial internacional), 

337-C (tráfico de influência em transação comercial internacional) e 357 

(exploração de prestígio), porquanto a decisão do STF afastou o benefício para os 

condenados por corrupção ativa (art. 333) e tráfico de influência (art. 332). 

V – tipificados nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C, 241-D e 241-E da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

Os crimes impeditivos dos arts. 240, 241 e 241-A, a respeito de condutas 

relacionadas à pornografia infantil, já constavam dos decretos 8.940/2016 e 

9.246/2017. A inserção das demais figuras delituosas (arts. 241-B, 241-C, 241-D e 

241-E), por também se relacionarem, em síntese, a atos de pornografia infantil, 

como o aliciamento de menores e o uso e divulgação de vídeos, fotografias ou 

outros meios de registro de cenas pornográficas ou de sexo explícito de crianças 

e adolescentes, foi decorrência lógica da imperiosa proporcionalidade e coerência 

entre as figuras impeditivas dos decretos anteriores. 

Prestigiou coerência e proporcionalidade, ainda, com os delitos do inciso 

anterior: arts. 217-A (estupro de vulnerável) e 218-B (favorecimento da 

prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente 

ou de vulnerável). 

VI – tipificados nos arts. 302, § 3º, 303, § 2º, e 306 da Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; 

A inserção inédita dos três tipos penais decorreu da observação de que o 

legislador, atento à realidade social, vem ao longo dos últimos anos fechando o 

cerco a tais condutas. 
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Com efeito, em 2017 aprovou-se a Lei 13.546, que incluiu o crime do art. 

302, § 3º (homicídio culposo na condução de veículos). O mesmo diploma incluiu 

o § 2º ao art. 303 (lesão corporal culposa) e, alguns anos antes, em 2012, aprovou-

se a Lei 12.760, que pela segunda vez promovera agravamento da situação do 

condutor que dirige veículo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa 

que determine dependência. 

Permitir benefícios magnânimos com indulto e comutação desses crimes 

configuraria exemplo perfeito e acabado do que o Supremo Tribunal Federal vem 

de vedar, mutatis mutandis, já pela sua Presidência: 

57. A Constituição acolhe, como postulado do Estado de Direito, o 

princípio da reserva legal ou da estrita legalidade em matéria penal, 

segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX). Como decorrência desse 

princípio, é vedada a aplicação de pena não estatuída em lei 

formalmente aprovada pelo Poder Legislativo federal (art. 22, I). Lei, 

por sua vez, que tem de ser clara e precisa, não pode ser aplicada por 

analogia ou retroagir em detrimento do réu (art. 5º, XXXIX). É 

competência do Congresso Nacional, ainda, a formulação da política 

criminal de individualização e execução das penas, notadamente 

daquelas que envolvam privação ou restrição de liberdade (arts. 5º, 

XLVI, e 48, caput). 

58. Nessa linha, não é possível modificar, sob a roupagem de 

indulto e por ato normativo secundário, como é o decreto, a política 

criminal traçada pelo legislador. 

 

VII – previstos no Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969 – 

Código Penal Militar, quando correspondentes aos mencionados neste 

artigo; 

Não houve inovação, pois os crimes já constavam de proibição idêntica 

nos Decretos 8.940/2016 e 9.246/2017. 

Em reforço às razões que justificam o incremento do rol de crimes 

impeditivos, ressalto que a restrição alcançará quantitativo pouco relevante da 

população carcerária. De acordo com dados do Cadastro Nacional de Presos do 

CNJ, de agosto de 20186, os condenados em razão dos crimes do Código de 

                                                           
6 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões BNMP 

2.0: Cadastro Nacional de Presos, Brasília, agosto de 2018. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/987409aa856db291197e81ed314499fb.pdf

>. Acesso em: 5 de outubro de 2018. 
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Trânsito Brasileiro, por exemplo, representavam 0,75% do total – convém 

lembrar que no inciso VI contemplam-se apenas três figuras delitivas do 

diploma. 

Do mesmo modo, o acréscimo de quatro tipos penais do Estatuto da 

Criança e do Adolescente aos três já existentes no Decreto 9.246/2017 impedirá a 

obtenção de indulto ou comutação a pequeno contingente. Com efeito, ainda 

segundo dados do CNJ, as condenações por todos os crimes do ECA 

representavam apenas 2,11% da população carcerária nacional. 

 

IV – Especial atenção aos agentes da segurança pública e à persecução penal 

A proposta confirma e amplia, para além dos Decretos anteriores, a 

especial proteção da qual são merecedores os agentes de segurança pública. 

Também soa inconcebível que até agora não se tivesse adotado a redação plena 

da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que alterou os arts. 121 e 129 do Código Penal 

e o art. 1º da Lei de Crimes Hediondos: 

VIII – praticados com violência ou grave ameaça contra autoridade 

ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição, integrantes do 

sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no 

exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, 

companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão 

dessa condição. 

 

Ao mesmo tempo, o art. 4º da proposta reitera acolhimento às decisões do 

STF e, mais além, se preocupa com a preservação dos esforços da persecução e 

da execução penais: 

Art. 4º Igualmente não se concederá indulto ou comutação aos 

condenados:  

I – que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por 

restritiva de direitos ou multa;  

II – beneficiados pela suspensão condicional do processo;  

III – incluídos no regime disciplinar diferenciado (art. 52 da Lei nº 

7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal), em qualquer momento do 

cumprimento da pena;  

IV – incluídos 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;  
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V – que nos doze meses anteriores à edição deste Decreto não 

houverem iniciado o cumprimento efetivo da pena a eles imposta, em 

qualquer de suas modalidades, ou interrompido sua execução por 

fuga, descumprimento de condições fixadas para regime aberto, para 

prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou 

para livramento condicional;  

VI – beneficiados pelo art. 4º da Lei 12.850, de 2013, em relação aos 

crimes contemplados no acordo de colaboração premiada. 

 

V – Foco na preocupação humanitária 

Em contraponto exemplificativo à ampliação do rigor da proposta, 

reconheceu-se caráter eminentemente humanitário a público mais amplo do que 

o previsto no Decreto 9.246/2017, que se limitara a mulheres com filhos e/ou netos 

em determinadas circunstâncias. 

Assim, o art. 14 da presente minuta contém uma previsão geral de 

comutação e outra em percentuais mais benéficos para as pessoas enumeradas 

no art. 15, observada a disciplina específica do Decreto 9.370/2018: 

I – com idade igual ou superior a sessenta anos; 

II – com idade inferior a vinte e um anos; 

III – que tenha filho ou filha, ou neto ou neta, de até quatorze anos de 

idade ou de qualquer idade, se portador de doença crônica grave ou 

com deficiência, que dependa de seus cuidados, condição reconhecida 

pelo juízo da execução, presumida em relação às mulheres e salvo em 

relação aos crimes contra aqueles praticados; 

IV – com paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente 

à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo de 

médico designado pelo juízo da execução; 

V – acometida de doença grave, que apresente grave limitação de 

atividade ou que exija cuidados contínuos que não possam ser 

prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada por laudo 

de médico designado pelo juízo da execução; 

VI – indígena, com Registro Administrativo de Nascimento de 

Indígenas ou outro documento que o comprove, a critério do juízo da 

execução. 

 

A proposta possui mais duas cláusulas de conteúdo favorável a 

condenados, quando presentes determinadas circunstâncias. No art. 15, previu-

se redução do tempo de cumprimento das penas para pessoas com idade igual 
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ou superior a sessenta anos e para aqueles com idade inferior a vinte e um anos. 

No decreto de 2017, o benefício foi previsto para quem tivesse idade mais elevada 

(setenta anos ou mais), sem beneficiar, no entanto, os menores de vinte e um. 

Referidas medidas possuem claro caráter benéfico à população carcerária, 

mas não configura mera benevolência sem contrapartida. 

 

VI – Chamamento à responsabilidade do condenado: o indulto condicional 

A proposta atribui maior responsabilidade ao encarcerado, seja quando 

ainda ocupe uma vaga na penitenciária, impondo-se condicionantes para efeito 

de obter a vantagem (art. 7º), seja quando já agraciado com indulto ou comutação, 

exigindo-se inexistência de novo processo ou condenação por crime doloso por 

vinte e quatro meses (art. 13), medida inexistente nos imediatamente anteriores, 

mas que se resgata de decretos não tão remotos (v.g. 5.620/2005). 

Com claro propósito de estímulo a posturas mais responsáveis, 

condicionou-se o indulto e a comutação à ausência da prática de infração de 

natureza grave nos doze meses anteriores ao decreto (art. 7º, I). Exigiu-se, 

também, frequência a curso de ensino e desempenho de trabalho por doze meses 

nos últimos três anos antes do decreto, ressalvada a hipótese, a ser reconhecida 

pelo juízo da execução, de ausência de oferta correspondente pela administração 

prisional (art. 7º, II). 

A proposta implementa a figura do aperfeiçoamento do indulto, ainda na 

linha de exigir conduta socialmente responsável por parte do beneficiado. De 

acordo com o art. 13, o indulto somente se aperfeiçoa após vinte e quatro meses 

ou o prazo que restava para extinção da pena, o que ocorrer primeiro. Apenas se 

o beneficiário não vier a ser processado por crime doloso, excetuado o de menor 

potencial ofensivo, praticado no prazo, é que se extingue a pena pelo indulto. 

Cumpre ressaltar que referidas medidas, que condicionam a obtenção do 

benefício ou estabelecem prazo para aperfeiçoamento do indulto, possuem pleno 

respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, conforme, a título exemplificativo, 

as ementas dos seguintes julgados: 

 

1) PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". INDULTO. 

BOA CONDUTA CARCERÁRIA. I. - Não preenchido o requisito da 

boa conduta carcerária, exigida pelo Decreto Presidencial, não há 

como conceder o benefício do indulto. II. - H.C. indeferido. 
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(HC 71860/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 24-2-1995, 

Ementário VOL-01776-02 PP-00234) 

 

2) “HABEAS CORPUS” - INDULTO CONDICIONAL - REQUISITOS 

ESTABELECIDOS EM DECRETO PRESIDENCIAL - 

PRERROGATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO 

- LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL - ATO 

PRESIDENCIAL QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DO 

INDULTO, SUBORDINA A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE AO ATENDIMENTO SATISFATÓRIO, PELO 

CONDENADO, DE PERÍODO DE PROVA, CONSISTENTE NA 

DEMONSTRAÇÃO DE BOM E ADEQUADO COMPORTAMENTO 

SOCIAL, SEM QUALQUER ENVOLVIMENTO EM EPISÓDIOS 

DELITUOSOS - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO, PELO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

DO CONGRESSO NACIONAL - MEDIDA QUE SE SUBMETE AO 

PODER DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO DA UNIÃO 

- DOUTRINA - PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO. 

(HC 82296/AM, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 3-12-2002) 

 

3) INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da 

discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de 

condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a 

Constituição Federal. 

(HC 84.829/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ de 18-3-2005, 

Ementário 2184-2) 

 

Merece registro, nessa mesma linha, a vedação da chamada comutação 

sobre comutação (art. 14): 

Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida à 

pessoa condenada à pena privativa de liberdade que não tenha, até 25 

de dezembro de 2018, obtido comutação decorrente de outros 

Decretos, independentemente de pedido anterior. 

 

Permitir comutações sucessivas não só agrava e torna trabalhosa a 

aplicação, e mesmo a definição de cálculos, fazendo surgir questionamentos 

jurídicos com enorme impacto na pena efetivamente cumprida, como permite à 

comutação sobrepor-se, de forma insidiosa ano a ano, ao próprio indulto na 

eliminação de penas, naquilo que é vedado. Tampouco se pode esquecer, a quem 



18/92 
 

vê na comutação o meio mais prático de controle da massa carcerária, que outros 

e variados e generosos institutos se voltam a prestigiar o regular cumprimento 

da pena. Como sintetiza o Ministro Roberto Barroso: 

18. Concretizando o princípio constitucional da individualização da 

pena (CF, art. 5º, XLVI), a legislação previu um sistema progressivo de 

cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, do Código 

Penal e art. 112 da Lei de Execução Penal). De acordo com esse 

mecanismo, as penas devem ser executadas de forma escalonada, 

partindo de um regime rigoroso, passando por estatutos mais suaves, 

até a concessão da liberdade, de modo a promover a ressocialização 

paulatina do condenado. 

[...]  

20. Em atenção ao objetivo de ressocialização do condenado, além 

da progressão de regime, a legislação prevê uma série de benefícios – 

como a remição de pena por trabalho ou estudo, as autorizações de 

saída e o livramento condicional – a serem concedidos de acordo com 

fatores como a gravidade do crime cometido, o histórico criminal do 

apenado e, especialmente, seu comportamento carcerário. 

21. Dada a adoção desse sistema, condenados primários e com bom 

comportamento podem, de modo geral, progredir de um regime mais 

rigoroso para outro menos severo após o cumprimento de um sexto 

da pena. Em termos práticos, alguém que tenha sido condenado a uma 

pena de 6 anos, em regime semiaberto, depois de completado 1 ano de 

reprimenda já segue para o regime aberto, a ser cumprido na “Casa de 

Albergado” (art. 33, § 1º, c, do Código Penal). Caso a respectiva 

unidade federativa não conte com esse tipo de estabelecimento 

prisional – o que é a regra –, o apenado será autorizado a cumprir o 

restante da reprimenda em sua própria residência, em prisão 

domiciliar, tendo em vista que a jurisprudência não admite o 

cumprimento da pena em instituição mais severa do que aquela 

definida em lei (Súmula Vinculante nº 56). 

22. Esse, portanto, um primeiro exemplo de temperamento do 

sistema: embora aplicada uma pena razoavelmente severa (6 anos de 

reclusão), basta o cumprimento de 1 ano para que o condenado possa 

retornar à sua residência, transmitindo à sociedade um sentimento de 

impunidade e até mesmo uma certa descrença nas instituições 

públicas. Há, com isso, uma sensação difusa de que as instituições não 

funcionam e que o crime, ao menos em algumas de suas 

manifestações, termina por compensar. 
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23. Outra opção política que desperta certa perplexidade social 

decorre do art. 83 do Código Penal. Após o cumprimento de 1/3 da 

reprimenda, o juiz poderá conceder livramento condicional ao 

condenado, que significa uma espécie de liberdade antecipada 

mediante determinadas condições. No exemplo anterior, do indivíduo 

condenado à pena de 6 anos de reclusão, após 1 ano de prisão 

domiciliar, se ele preencher os requisitos legais já estará liberado para 

voltar ao convívio social. 

 

VII – O espírito da proposta aos olhos do aplicador 

A proposta se preocupa em valorizar a atividade jurisdicional (arts. 5º, 

parágrafo único, 7º, II e parágrafo único, 15, III, IV, V e VI, e 17), resgatar a 

necessária colaboração dos demais órgãos de execução penal (art. 18) e sobretudo 

garantir ao intérprete aplicador a maior clareza possível. Por isso, quanto ao 

aspecto formal da minuta e na linha de várias sugestões recebidas pela Comissão, 

o decreto, embora enxuto, com apenas 20 artigos, foi didaticamente dividido em 

sete capítulos: 

I) disposições preliminares 

II) das vedações ao indulto e à comutação 

III) dos requisitos para o indulto 

IV) do aperfeiçoamento do indulto 

V) dos requisitos para a comutação 

VI) das hipóteses de redução do tempo de cumprimento da pena para 

fins de concessão de indulto e comutação e, por fim 

VII) disposições gerais. 

 

A divisão tem como meta precípua facilitar o agrupamento lógico das 

matérias, de modo que o aplicador, ao buscar determinado tema, seja conduzido 

ao respectivo capítulo. 

Ademais, buscou-se reunir em cada um dos capítulos todo o normativo a 

ele referentes, evitando-se o emprego da remissão entre os artigos do diploma. 

Nas palavras célebres de Carlos Maximiliano7:  

Não é possível que algumas séries de normas, embora bem-feitas, 

sintéticas, espelhem todas as faces da realidade: neque leges, neque 

senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint 

comprehendantur – “nem as leis nem os senatus-consultos podem ser 

                                                           
7 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 9-10. 
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escritos de tal maneira que em seu contexto fiquem compreendidos 

todos os casos em qualquer tempo ocorrentes”. 

 

VIII – Resumo das propostas recebidas mais presentes, em razão da matéria ou 

do instituto jurídico (detalhamento anexo) 

Passa-se, enfim, à exposição das propostas mais frequentes recebidas pela 

Comissão, que foram, conforme referido, reunidas em razão da matéria ou 

instituto jurídico, de modo que a compilação em pormenores consta do anexo I. 

1) não concessão, pelos mais variados motivos, de nenhuma medida de 

indulto ou comutação em 2018 e algumas sugestões até mesmo pela extinção 

definitiva do indulto. As propostas foram apresentadas por Martha Francisca 

Armendariz Pereira, Rodolfo Alexandre, Nei Nogueira Sobrinho, Marcia Faggian 

Rocha, Luis Fernando Sobrinho, José Antonino Carniello, Kelli Luisa Colabuono 

Masutti, Dacir Nunes Pereira, Heloisa Peres Ribeiro e Rogério Rocco Duca. 

2) maior rigor para obtenção do indulto, para não haver ofensa aos 

princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da separação de 

Poderes. Entre outras propostas nesse sentido, incluem-se: perdão somente aos 

apenados em situações excepcionais de saúde ou idade, ampliação dos prazos 

mínimos de cumprimento da pena, não concessão a condenados a penas mais 

altas, afastamento de diversos crimes dos passíveis de indulto (com violência ou 

grave ameaça, hediondos, tortura, terrorismo, tráfico de drogas, com violência 

doméstica ou familiar contra a mulher etc), vedação ao mau comportamento 

durante o cumprimento da pena ou com registro de fuga, vedação aos 

condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Nesse sentido 

manifestaram-se o Dr. Rodrigo Morillos, Juiz de Direito da Comarca de Rio 

Negro-PR – Vara Criminal e Anexos; o Dr. Mário José Esbalqueiro Jr., Juiz da 2ª 

VEP de Campo Grande – MS; a Dra. Luisa Padoan, Juíza Coordenadora do Grupo 

de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução 

e Medidas Socioeducativas do Estado do Pará; o Dr. João Pedro Gebran Neto, do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região; o Dr. Marcelo de Nardi, Juiz Convocado 

para a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; o Procurador Geral 

de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio (a partir de 

propostas dos Promotores de Justiça de São Paulo); o Promotor de Justiça do 

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

Penais do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Alexey Choi Caruncho; o 

Subprocurador Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, Dr. Fábio de Souza Trajano; o Promotor de 

Justiça Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança 
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Pública do Ministério Público/RS, Dr. Luciano Vaccaro; o Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, Dr. André Fontes, e a Juíza Federal Substituta da 

9ª Vara Federal Criminal, Dra. Débora Valle de Britto. 

3) em sentido oposto, houve sugestões de menos rigor para obtenção do 

indulto, regra geral com base na alegação de excessivo encarceramento no Brasil. 

As propostas seguem a linha de ampliação de modalidades criminosas passíveis 

do benefício, redução dos rigores quanto a determinados grupos étnicos, 

possibilidade de indulto a quem cumpre penas restritivas de direito, entre outras. 

Assim manifestaram-se: a Defensora Pública do Estado do Pará, Dra. Anna Izabel 

e Silva Santos; a Presidente da Comissão Especial de Política Criminal e 

Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Dra. 

Adriana de Melo Nunes Martorelli; e o Defensor Público do Estado de São Paulo, 

Dr. Leonardo Biagioni de Lima, a partir de trabalho elaborado pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, por meio dos seus Núcleos Especializados de 

Situação Carcerária e de Infância e Juventude, Associação Brasileira de Defesa da 

Mulher da Infância e da Juventude - ASBRAD, a Conectas Direitos Humanos, o 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM, o Instituto Probono e o 

Instituto Terra Trabalho e Cidadania – ITTC. 

4) exclusão do instituto da comutação. Nesse sentido manifestaram-se: o 

Dr. Mário José Esbalqueiro Jr., Juiz da 2ª VEP de Campo Grande – MS, o 

Subprocurador Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, Dr. Fábio de Souza Trajano. 

5) ainda quanto à comutação, sugeriu-se, caso adotada, a introdução de 

mecanismos para aperfeiçoamento do instituto, com o fim de evitar a 

superposição de benefícios, o que provocou a extinção da punibilidade de 

apenados reincidentes, de alta periculosidade, condenados a penas elevadas e 

que haviam cumprido, em muitos casos, frações diminutas das penas. Nesse 

sentido manifestou-se o Juiz de Direito do Estado de Pernambuco, Dr. Roberto 

Costa Bivar; o Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Dr. André 

Fontes, e a Juíza Federal Substituta da 9ª Vara Federal Criminal, Dra. Débora 

Valle de Britto; 

6) não concessão de indulto aos condenados por crimes de corrupção e 

assemelhados. Caso seja previsto o benefício, imponham-se condicionantes para 

obtenção do benefício, tais como a não incidência de benefícios etários ou a 

necessidade de reparação do dano causado pelo condenado (devolução do 

produto do ilícito, com os acréscimos legais). Nesse sentido: os Procuradores da 

República integrantes da denominada Força Tarefa do caso Lava Jato; o 

Procurador Geral de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Benedito Torres Neto (a 
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partir de manifestações subscritas pelos Drs. Luciano Miranda Meireles e 

Vinícius Marçal Vieira, respectivamente Promotor de Justiça Coordenador do 

Centro de Apoio Operacional Criminal e Promotor de Justiça Assessor da 

Procuradoria Geral de Justiça, ambos do Ministério Público do Estado de Goiás); 

o Secretário de Estado da Justiça de Rondônia, Dr. Adriano de Castro; e o 

Presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Bruno 

Rodrigues; o Juiz da Direito do Paraná, Dr. Fábio Silveira Gurgel do Amaral; o 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Dr. André Fontes, e a Juíza 

Federal Substituta da 9ª Vara Federal Criminal, Dra. Débora Valle de Britto; 

7) não concessão de indulto ou comutação aos condenados contemplados 

com o benefício em anos anteriores ou àqueles que estejam cumprindo pena sob 

regime aberto ou em livramento condicional, cumprindo pena restritiva de 

direito ou em suspensão condicional do processo, pois, estando fora do sistema 

penitenciário, o indulto em nada contribuiria para solução dos problemas de 

encarceramento, um dos fundamentos que se costuma utilizar para edição do 

decreto. Se o decreto, entretanto, previr referidas hipóteses, que seja em caráter 

restritivo. Nesse sentido manifestaram-se: o Juiz Titular da Vara de Execução de 

Penas Alternativas de João Pessoa/PB, Dr. José Geraldo Pontes; o Juiz Federal de 

Itajaí/SC, Dr. Moser Vhoss; o Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, 

Dr. Gianpaolo Poggio Smanio (a partir de propostas dos Promotores de Justiça 

de São Paulo). Em sentido contrário, ou seja, de que condenados em regime 

aberto ou cumprindo pena alternativa de serviços à comunidade devem ser 

beneficiados, manifestaram-se o Dr. Ceci Cintra dos Passos, advogado inscrito na 

OAB Seção Goiás; o Juiz da Direito do Paraná, Dr. Fábio Silveira Gurgel do 

Amaral; o Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Dr. André 

Fontes, e a Juíza Federal Substituta da 9ª Vara Federal Criminal, Dra. Débora 

Valle de Britto; 

8) adoção do decreto de 2015 como modelo para o próximo. Assim se 

manifestaram: o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado 

do Amazonas, Coronel QOPM Cleitman Rabelo Coelho, ante a superlotação dos 

estabelecimentos penais e a grave crise econômica dos últimos anos; e o Sr. 

Wellington Silva. 

9) adoção do denominado “indulto condicional”, pelo qual o beneficiado 

deve manter bom comportamento em prazo a ser estipulado no decreto após a 

aceitação das condições estabelecidas no ato, bem como a vedação do benefício a 

quem praticou crime no período de 5 (cinco) anos após indulto/comutação 

anterior (parâmetro para o prazo: art. 64, I, CP). Assim sugeriram: o Procurador 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio (a partir 
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de propostas dos Promotores de Justiça de São Paulo); o Presidente do Conselho 

Penitenciário do Estado do Espírito Santo, Dr. Ulisses Reisen de Oliveira. 

 

IX – Conclusão  

São essas as considerações que o CNPCP oferece à melhor compreensão 

do tema e da proposta que ora submete a V. Exa. Se for contemplada pelo decreto 

presidencial, não apenas estarão regulados os institutos do indulto e da 

comutação condicionais para o ano, mas consolidada a linha de seriedade já 

adotada pelo Conselho e que tais institutos exigem e segundo reclamava, de há 

muito, o interesse da boa administração da justiça, aliado ao próprio interesse 

coletivo. 

 

Conselheiro Cesar Mecchi Morales 

Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP 
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DECRETO Nº X, DE X DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Concede indulto e comutação condicionais de penas e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício da competência privativa que lhe 

confere o art. 84, caput, XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e, considerando a 

tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder 

indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança, e de 

comutar penas de pessoas condenadas, 

 

DECRETA: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O indulto e a comutação das penas serão condicionais e concedidos às 

pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade que 

tenham, até 25 de dezembro de 2018, cumprido as condições previstas neste 

Decreto. 

Art. 2º Para todos os efeitos deste Decreto, as penas correspondentes a infrações 

diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2018, na forma do 

art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de Execução Penal. 

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, 

não será concedido o indulto ou comutação correspondentes ao crime não 

impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena 

correspondente ao crime impeditivo do benefício. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS VEDAÇÕES AO INDULTO E À COMUTAÇÃO 
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Art. 3º O indulto e a comutação não serão concedidos a condenados em razão de 

crimes: 

I – considerados hediondos ou a estes equiparados praticados após a publicação 

da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, ainda que praticados sem violência ou 

grave ameaça a pessoa, observada a mesma ressalva do inciso seguinte; 

II – tipificados nos arts. 33, caput e § 1º, 34, 36 e 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto 

de 2006, exceto na hipótese do § 4º do art. 33 do referido diploma; 

III – previstos na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986; na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; na Lei nº 9.613, de 3 de março 

de 1998; na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e na Lei nº 13.260, de 16 de março 

de 2016; 

IV – tipificados nos arts. 155, § 4º-A, 215, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B, 288, 

312, 313, 316, 317, 332, 333, 337-B, 337-C e 357 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal; 

V – tipificados nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C, 241-D e 241-E da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 

VI – tipificados nos arts. 302, § 3º, 303, § 2º, e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; 

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal 

Militar, quando correspondentes aos mencionados neste artigo; 

VIII – praticados com violência ou grave ameaça contra autoridade ou agente 

descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da 

Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência 

dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro 

grau, em razão dessa condição. 

Art. 4º Igualmente não se concederá indulto ou comutação aos condenados: 

I – que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos 

ou multa; 

II – beneficiados pela suspensão condicional do processo; 

III – incluídos no regime disciplinar diferenciado (art. 52 da Lei nº 7.210, de 1984 

– Lei de Execução Penal), em qualquer momento do cumprimento da pena; 

IV – incluídos 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; 
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V – que nos doze meses anteriores à edição deste Decreto não houverem iniciado 

o cumprimento efetivo da pena a eles imposta, em qualquer de suas 

modalidades, ou interrompido sua execução por fuga, descumprimento de 

condições fixadas para regime aberto, para prisão albergue domiciliar, com ou 

sem monitoração eletrônica, ou para livramento condicional; 

VI – beneficiados pelo art. 4º da Lei 12.850, de 2013, em relação aos crimes 

contemplados no acordo de colaboração premiada. 

Art. 5º Não é alcançada por indulto ou comutação a pena de multa aplicada, 

cumulativamente ou não, com pena privativa de liberdade ou restritiva de 

direitos. 

Parágrafo único. O indulto ou comutação será concedido sem pagamento da 

condenação pecuniária apenas nas hipóteses de extrema carência material do 

apenado, reconhecida pelo juízo da execução, ou de multa inferior ao mínimo 

fixado para inscrição de débitos em dívida ativa da União. 

Art. 6º O indulto e a comutação de que trata este Decreto não se estendem às 

penas acessórias previstas no Decreto-Lei 1.001, de 1969 – Código Penal Militar 

nem aos efeitos da condenação. 

Art. 7º A declaração do indulto e da comutação previstos neste Decreto fica 

condicionada: 

I – à ausência da prática, nos doze meses anteriores à publicação deste Decreto, 

de infração disciplinar de natureza grave, e, no caso de crime militar (art. 9º do 

Decreto-Lei 1.001, de 1969 – Código Penal Militar), de falta disciplinar prevista 

em regulamentos disciplinares; 

II – à frequência de curso de ensino fundamental, médio, superior, 

profissionalizante ou de requalificação profissional, reconhecido pelo Ministério 

da Educação, e ao desempenho de trabalho ou atividade laborativa, em ambos 

os casos por no mínimo doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 

de dezembro de 2018, salvo ausência de oferta correspondente pela 

administração prisional, a ser reconhecida pelo juízo da execução. 

Parágrafo único. Caso a infração disciplinar a que se refere o inciso I não tenha 

sido submetida à apreciação do juízo da execução, a declaração de indulto deverá 

ser postergada até a conclusão da apuração, que deverá finalizar em sessenta dias 

a contar da entrada em vigor deste Decreto, hipótese em que, não havendo 

decisão, terá seguimento o procedimento de indulto. 

 

 

CAPÍTULO III 
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DOS REQUISITOS PARA O INDULTO 

 

Art. 8º Nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa, quando a 

pena privativa de liberdade não for superior a oito anos, será concedido indulto 

quando: 

I – cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente; ou 

II – nas hipóteses do art. 15, cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou 

um quarto, se reincidente. 

Art. 9º Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, quando a 

pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, será concedido 

indulto quando: 

I – cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente; ou 

II – nas hipóteses do art. 15, cumprido um quarto da pena, se não reincidente, ou 

um terço, se reincidente. 

Art. 10º Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, quando 

a pena privativa de liberdade for superior a quatro, mas não superior a oito anos, 

será concedido indulto quando: 

I – cumprida metade da pena, se não reincidente, ou dois terços, se reincidente; 

II – nas hipóteses do art. 15, cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou 

metade, se reincidente. 

Art. 11. O indulto será concedido às pessoas submetidas a medida de segurança 

que, independentemente da cessação de periculosidade, tenham suportado 

privação da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial por período igual 

ou superior ao máximo da pena cominada à infração penal correspondente à 

conduta praticada ou, nos casos da substituição prevista no art. 183 da Lei nº 

7.210, de 1984, por período igual ao remanescente da condenação cominada. 

Parágrafo único. A decisão que extinguir a medida de segurança determinará: 

I – 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 – 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 
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intimada para dar efetividade ao Projeto Terapêutico Singular ou, 

subsidiariamente, a Secretaria de Saúde do Estado; 

III – 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 

desinstitucionalização, nos termos estabelecidos no art. 5º da Lei nº 10.216, de 6 

de abril de 2001; e 

IV – ciência ao Ministério Público dos Estados 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 6 de julho de 2015. 

Art. 12. O indulto será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de 

liberdade que tenham sido vítimas de tortura no curso do cumprimento de sua 

pena, nos termos da Lei nº 9.455, de 1997, quando praticada por agente público 

ou investido em função pública, reconhecida por decisão judicial colegiada ou de 

segundo grau de jurisdição. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO APERFEIÇOAMENTO DO INDULTO 

 

Art. 13. O indulto aperfeiçoar-se-á somente quando decorridos vinte e quatro 

meses ou o prazo que restava para extinção da pena, o que ocorrer primeiro, a 

contar da expedição do termo do benefício. 

§ 1º Se o beneficiário não vier a ser processado por crime doloso, excetuado o de 

menor potencial ofensivo, praticado no período previsto no caput, extinguir-se-á 

a punibilidade na forma do art. 107, II, do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código 

Penal. 

§ 2º Não impedirá o aperfeiçoamento do indulto a superveniência de decisão 

condenatória da qual resultem penas restritivas de direito cumuladas ou não com 

multa, ou suspensão condicional da pena. 

 

 

CAPÍTULO V 
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DOS REQUISITOS PARA A COMUTAÇÃO 

 

Art. 14. A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 

25 de dezembro de 2018, será concedida nas seguintes proporções: 

I – em um terço, se não reincidente, ou em um quarto, se reincidente, à pessoa 

condenada à pena privativa de liberdade não superior a doze anos de reclusão 

por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenha 

cumprido, até 25 de dezembro de 2018, um quarto da pena, se não reincidente, 

ou um terço, se reincidente; e 

II – quando se tratar das hipóteses previstas no art. 15, em dois terços, se não 

reincidente, ou em metade, se reincidente, à pessoa condenada a pena privativa 

de liberdade por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, que 

tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2018, um quinto da pena. 

Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida à pessoa 

condenada à pena privativa de liberdade que não tenha, até 25 de dezembro de 

2018, obtido comutação decorrente de outros Decretos, independentemente de 

pedido anterior. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS HIPÓTESES DE REDUÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO 

DE PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO E COMUTAÇÃO 

 

Art. 15. O tempo de cumprimento das penas será reduzido, para fins do indulto 

e da comutação previstos neste Decreto, para a pessoa: 

I – com idade igual ou superior a sessenta anos; 

II – com idade inferior a vinte e um anos; 

III – que tenha filho ou filha, ou neto ou neta, de até quatorze anos de idade ou 

de qualquer idade, se portador de doença crônica grave ou com deficiência, que 

dependa de seus cuidados, condição a ser reconhecida pelo juízo da execução, 

presumida em relação às mulheres e salvo em relação aos crimes contra aqueles 

praticados; 

IV – com paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente à prática 

do delito ou dele consequente, comprovada por laudo de médico designado pelo 

juízo da execução; 
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V – acometida de doença grave, que apresente grave limitação de atividade ou 

que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento 

penal, desde que comprovada por laudo de médico designado pelo juízo da 

execução; 

VI – indígena, com Registro Administrativo de Nascimento de Indígenas ou 

outro documento que o comprove, a critério do juízo da execução. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16. O indulto e a comutação condicionais 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 que não vise a majorar a quantidade da pena ou 

agravar as condições exigidas para a declaração do indulto; 

III – a pessoa condenada esteja em livramento condicional; 

IV – a pessoa condenada responda a outro processo criminal, mesmo que tenha 

por objeto um dos crimes previstos no art. 3º; 

V – não tenha sido expedida a guia de recolhimento. 

Art. 17. Os benefícios de que trata este Decreto serão concedidos pelo juiz do 

processo de conhecimento na hipótese de condenado primário, desde que haja o 

trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. 

Art. 18. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos de execução 

previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, 

ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, 

preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pelo art. 4º, caput, I, 

“f”, da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012, ou equivalente, a lista das pessoas 

que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão dos benefícios previstos 

neste Decreto. 

§ 1º O procedimento previsto no caput será iniciado pela parte interessada, seu 

representante, cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente; pela defesa 

do apenado; pela Defensoria Pública; pelo Ministério Público; ou de ofício, 
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quando tais órgãos da execução penal, intimados para manifestação em prazo 

não superior a dez dias, mantiverem-se inertes. 

§ 2º O juízo da execução proferirá decisão para conceder ou não o benefício, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa do beneficiário. 

§ 3º Para o atender ao disposto neste Decreto, as Defensorias Públicas e os 

Ministérios Públicos dos Estados e da União poderão realizar mutirões, em até 

60 (sessenta) dias da entrada em vigor deste Decreto. 

§ 4º O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária disponibilizará, às 

instituições mencionadas no parágrafo anterior, página eletrônica na rede 

mundial de computadores, a fim de que registrem sua atuação nos mutirões. 

Art. 19. A declaração de indulto terá preferência sobre a decisão de qualquer 

outro incidente no curso da execução penal, exceto medidas urgentes. 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, XX de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República. 
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ANEXO I 

SUGESTÕES RECEBIDAS 

 

A Comissão instituída para elaborar a proposta de decreto presidencial de 

indulto de 2018, como já dito, recebeu – até depois de vencido o prazo fatal 

estabelecido – um grande número de sugestões, por e-mail e por audiência 

pública, realizada em 3 de agosto de 2018, às 14 horas, no auditório do prédio do 

Ministério da Justiça. Estão todas, salvo alguma falta, agrupadas abaixo com a 

brevidade possível: 

1) Sugestão apresentada por Mário José Esbalqueiro Junior, Juiz da 2ª VEP de 

Campo Grande/MS, adotada com base na premissa da simplificação das regras 

do indulto, o que resultaria em poucas normas, claras, bem definidas e que 

simplificariam a trabalhosa tarefa de analisar caso a caso as hipóteses de 

concessão do benefício: a) decreto de aplicação fácil, pois a complexidade do ato 

torna artesanal a triagem dos beneficiados, com atraso na análise; b) padrão para 

as regras (ex: 1/3 de cumprimento para crimes não violentos e 1/2 para crimes 

violentos); c) não aplicação do benefício a reincidentes ou condenados por crimes 

hediondos; d) vedação a condenados a penas, cumuladas, superiores a 8 (oito) 

anos; e) não utilização da comutação, como em 2016. 

2) Sugestão apresentada por Valter André Araújo – Juiz do DF: Frações de 1/3 

para primários e metade para reincidentes. Deixar claro a soma das penas para 

concessão do indulto, que o limite da concessão é da soma das penas e não de 

cada crime individualmente. Para comutação, também retomar as frações 

antigas. Comutação incidir apenas sobre a pena restante e não sobre pena 

cumprida, pois pode gerar até “crédito” ao condenado. A favor da aplicação da 

comutação sucessiva. Simplificação da redação, clareza, divisão do decreto por 

assuntos, melhor sistematização. Manter a decisão do Min. Barroso, se aproximar 

das diretrizes estabelecidas pelo STF. 

3) Sugestão apresentada por Rodrigo Morillos, Juiz de Direito da Comarca de Rio 

Negro-PR – Vara Criminal e Anexos: limitação do decreto de indulto aos 

apenados em fase final de cumprimento da sanção e para situações excepcionais, 

pois os últimos indultos têm sido editados de forma cada vez mais ampla, o que 

pode violar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 

4) Sugestão apresentada por Luisa Padoan, Juíza Coordenadora do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução e 

Medidas Socioeducativas do Estado do Pará: vedação do indulto aos que a) 
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cometeram crimes com violência ou grave ameaça; e b) praticaram falta grave 

durante o cumprimento da pena. 

5) Sugestão apresentada por Roberto Costa Bivar, Juiz de Direito do Estado de 

Pernambuco, a partir das premissas das anomalias criadas pelas regras de 

comutação no decreto de 2017 e de que regras anteriores que permitiram 

comutações sucessivas teriam provocado situações de indulto a penas graves e 

de quantum elevado. As propostas são: a) reprodução do art. 11 do decreto de 

indulto de 2016 (Art. 11. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-

se, para efeito da declaração do indulto até 25 de dezembro de 2016. Parágrafo único.  Na 

hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 2º, não será declarado o indulto 

correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir 

integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios); e b) 

reprodução do art. 7º do decreto de indulto de 2017 (Art. 7º. A comutação da pena 

privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, 

nas seguintes proporções: Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será 

concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de 

dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, 

independentemente de pedido anterior). O proponente alertou, ainda, para a 

necessidade de reflexão, por parte da Comissão, sobre a premissa de que o 

processo de concessão ter início de ofício. Alertou para o princípio constitucional 

da inércia da jurisdição e para os efeitos práticos de que o Judiciário se torna alvo 

de críticas em alegada demora para deferimento dos pedidos, esquecendo-se da 

trabalhosa tarefa de, a cada ano, o Juízo da execução penal se debruçar sobre 

absolutamente todos os processos em tramitação, com análise das complexas 

regras para decisão sobre a hipótese de concessão ou não do benefício. 

6) Sugestão apresentada por José Geraldo Pontes, Juiz Titular da Vara de 

Execução de Penas Alternativas de João Pessoa/PB: as penas restritivas de direito 

devem continuar de fora do decreto de indulto. 

7) Sugestão apresentada por Marcelo de Nardi, Juiz Convocado para a 1ª Turma 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: devem constar do decreto os 

seguintes impedimentos para indulto da pessoa que a) possuir registro de fuga 

no cumprimento da pena atual ou anterior; b) possuir registro de infração 

disciplinar nos últimos dois anos; e c) possuir contra si qualquer ordem de prisão 

cautelar. 

8) Sugestão apresentada por Moser Vhoss, Juiz Federal de Itajaí/SC: a) do indulto 

deve constar a exigência de que o apenado com multa cumulativa deve 

comprovar o pagamento do valor; b) a pena privativa de liberdade a ser 

indultada deveria ser convertida em alguma modalidade de pena restritiva de 
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direitos, notadamente prestação pecuniária ou prestação de serviços à 

comunidade, ou duas modalidades de penas restritivas de direitos 

cumulativamente, nos casos em que a pena privativa de liberdade indultada 

ultrapassar 1 ano; e c) condenados que já estejam cumprindo penas restritivas de 

direitos não deveriam receber indulto, mas se o receberem, o abatimento deve ser 

diminuto (ex: 1/12 em relação às quantidades restantes das penas que estiverem 

sendo cumpridas). 

9) Sugestão apresentada pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, André Fontes, e por Débora Valle de Britto, Juíza Federal Substituta da 

9ª Vara Federal Criminal, que se divide em 7 itens: 

a) situação dos condenados portadores de doenças graves, idosos, 

gestantes e mães já encontra proteção no art. 117 da Lei de Execução 

Penal e art. 77 do Código Penal, de modo que decreto deveria versar 

apenas sobre a hipótese de doença posterior ao delito e que seja grave, 

incapacitante ou incurável; 

b) deve ser questionada a concessão de indulto por preso vítima de 

tortura, sob risco de estimular “denuncismo”, pois o interesse do preso 

não é mais apuração da verdade dos fatos, mas obtenção de liberdade 

antes do fim da pena; 

c) a comutação pode ser objeto do decreto, mas este deve observar 

premissas para evitar benefícios superiores aos previstos em lei para 

progressão de regime: benefício inferior a um sexto da pena, separação 

do benefício a condenados sem violência ou grave ameaça e não 

reincidentes e, por fim, necessidade de cumprimento integral do crime 

impeditivo antes de aplicar a comutação aos demais delitos, conforme 

consta do Decreto 8.940/2016; 

d) incompatibilidade do indulto para condenados em cumprimento 

de penas restritivas, alternativas penais, prisão domiciliar e 

colaboração premiada; 

e) necessidade de reparação do dano como condição do perdão; 

f) inaplicabilidade de indulto à multa, aplicada cumulativamente ou 

não. Uma vez indultado o condenado pela outra sanção, segue-se a 

cobrança por execução fiscal (art. 10 do Decreto de 2016); 

g) possibilidade de ampliação dos crimes impeditivos de obtenção de 

indulto: manter o art. 2º do Decreto de 2016, inclusão dos crimes 

previstos no Estatuto do Desarmamento (crimes que alimentam o ciclo 

de violência, em especial no Rio de Janeiro, sede do TRF2), exclusão 

do benefício a todos os delitos da Lei de Drogas quando combinados 

com o respectivo artigo 40, IV, e aqueles previstos nos artigos 121, 
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caput, 157, § 2º-A, I, 158, § 1º, e 288, parágrafo único, todos do Código 

Penal, exclusão do benefício aos delitos praticados contra a 

Administração Pública (arts. 312 a 359 do Código Penal). 

 

10) Sugestão apresentada por Luiz Gonzaga Mendes Marques – Desembargador 

do TJ/MS: Objetivo do indulto deve ser perdão, premiar que tem bom 

comportamento e não gerador de vagas. Decreto de 2016 o mais rigoroso, pois 

não houve previsão de comutação de pena. 

11) Sugestão apresentada por João Pedro Gebran Neto, Desembargador do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a partir da conclusão de que há limite na 

concessão do indulto para atuação do Presidente da República, que não pode ir 

além dos benefícios legais na hipótese de benefício coletivo. A proposta é: “Se a 

pessoa condenada a regime fechado, p.e., progride com um sexto da pena, para semi-aberto, 

e com a dois sextos (um terço), para o aberto, ter sua pena extinta por salto não deve 

ocorrer, caracterizando excesso no ato de indulto. Mas poderia, a meu juízo, dar saltos 

menores em relação à progressão. Assim, com o cumprimento de um terço da pena (no 

caso do regime inicial fechado) poderia ser indultado do fechado mesmo. Com um sexto, 

do semi-aberto, poderia igualmente progredir, para o aberto, com um pouco mais de um 

sexto, poderia ser, considerando outros fatores, indultado”. 

12) Sugestão apresentada pelo Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho, 

Coordenador da Unidade de Monitoramento, Acompanhamento, 

Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Maranhão, recebida em 

26-9-2018: seja mantida previsão de indulto aos condenados pelo crime do art. 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos do decreto de 2018, com alteração apenas 

quanto ao requisito de cumprimento da pena para um terço “sem diferenciação de 

gênero, ou seja, mulheres ou homens que tenham cumprido mencionado percentual, e 

sejam primários, de bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas nem 

integre organização criminosa quando a pena privativa de liberdade não for superior a 

oito anos, como já expresso no próprio Decreto nº 9.246/2017”. 

13) Sugestão apresentada pelos Procuradores da República integrantes da 

denominada Força Tarefa do caso Lava Jato, tomada a partir dos seguintes 

fundamentos: a) os crimes de corrupção em sentido amplo são de difícil 

descoberta e, quando descobertos, de difícil punição, pelas características 

próprias desta modalidade delitiva; b) pelas características destes crimes, são 

praticados por pessoas em idades maduras que, por terem enriquecido com o 

dinheiro da corrupção, conseguem pagar advogados com capacidade de protelar 

ao máximo o processo, chegando-se à punição apenas quando já atingiram 

idades mais avançadas; c) estudo “Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil”, 
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da Secretaria Geral da Presidência da República, do ano de 2015, revelou que os 

crimes contra a administração pública no período entre 2008 e 2012 

correspondiam a apenas 0,4% dos presos; d) a incidência do indulto aos 

condenados por corrupção retiraria ainda mais o potencial efeito dissuasório da 

pena, sem contribuir de modo relevante para a redução do problema da 

superpopulação carcerária; e) são deletérios à confiança da população no sistema 

de Justiça do país, no Estado e, em última análise, na própria democracia a edição 

de decretos muito generosos, em especial em crimes praticados por ou com 

auxílio de ocupantes de cargos políticos, como os de corrupção em sentido geral. 

As propostas são: 

a) o indulto não se estenda aos crimes de corrupção em sentido amplo 

(arts. 312, caput e § 1º, 313-A; 316, caput e § 2º; 317; 333 e 337-B), bem 

como aos crimes de lavagem e pertinência a organização criminosa (ou 

associação criminosa) a eles conexos, constando vedação explícita da 

aplicação do indulto a tais crimes no decreto; 

b) caso não acatada a sugestão anterior, que: a) tais crimes sejam 

equiparados a crimes praticados com violência ou grave ameaça e não 

estejam sujeitos a benefícios etários vinculados ao indulto; e b) por 

analogia ao art. 33, § 4º do Código Penal, a concessão do indulto em 

crimes contra a administração pública seja condicionada à reparação 

do dano causado pelo condenado, ou à devolução do produto do 

ilícito praticado, com os acréscimos legais, a fim de garantir 

minimamente os direitos da vítima da grande corrupção, a sociedade 

brasileira. 

 

14) Sugestão apresentada pelo Promotor de Justiça Paulo José de Palma, assessor 

do Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo: Ressurgimento do 

indulto condicional; indulto com condições. Não concessão de indulto ao tráfico 

privilegiado. Vedação de indulto ao crime posterior. Quem já foi beneficiado com 

indulto não pode volta a ser Art. 111 LEP. Soma das penas para concessão de 

indulto e comutação. Não cabimento de indulto em casos de absolvição 

imprópria. Impedir concessão a quem patrocina a fuga. Não concessão de 

benesses a quem já foi beneficiado. 

15) Sugestão encaminhada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Goiás, 

Benedito Torres Neto, a partir de manifestações subscritas por Luciano Miranda 

Meireles e Vinícius Marçal Vieira, respectivamente Promotor de Justiça 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e Promotor de Justiça 

Assessor da Procuradoria Geral de Justiça, ambos do Ministério Público do 
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Estado de Goiás: exclusão da possibilidade de indulto aos condenados por crimes 

de corrupção, notadamente peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, 

tráfico de influência, contra o sistema financeiro nacional, os previstos na lei de 

licitação, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e os previstos na lei do crime 

organizado – tudo para evitar a proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados 

pela norma e o esvaziamento da função de prevenção geral da norma penal. 

16) Sugestão apresentada pelo Promotor de Justiça Coordenador do Centro de 

Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública do MP/RS, Luciano Vaccaro: 

a) exclusão do indulto dos condenados a mais de 8 anos, dos 

condenados por tráfico de drogas (ainda que na denominada forma 

privilegiada); 

b) inclusão do requisito do mérito do apenado para concessão do 

benefício; 

c) não distinção entre homens e mulheres para obtenção dos 

benefícios, em prestígio ao princípio constitucional da igualdade. 

 

17) Sugestões apresentadas por Alexey Choi Caruncho, Promotor de Justiça do 

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

Penais do Ministério Público do Estado do Paraná, tomadas com fundamento no 

Decreto 9.246/2017 e na ADI 5.874/DF, proposta junto ao STF pela Procuradoria-

Geral da República e na qual foi deferida medida cautelar para suspensão de 

alguns dos dispositivos: 

a) no cometimento de faltas graves (requisito subjetivo), observe-se a 

previsão do Decreto 8.940/2016 (Art. 9º A declaração do indulto 

prevista neste Decreto fica condicionada à ausência da prática de 

infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à 

publicação deste Decreto. Parágrafo único. Caso a infração disciplinar 

não tenha sido submetida à apreciação do juízo de execução, a 

declaração do indulto deverá ser postergada até a conclusão da 

apuração, que deverá ocorrer em regime de urgência), em substituição 

ao disposto no Decreto 9.246/2017 (art. 4º, I, §§ 1º e 2º). Neste último 

decreto, há afastamento do indulto ao que “tenham sofrido sanção, 

aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação”. Os 

proponentes sustentam haver problemas jurisprudenciais, pois 

entendimento majoritário seria no sentido de que a competência do 

Juízo para aplicar sanções por falta grave no curso da execução 

somente poderia ser exercitada “após o reconhecimento da falta grave 

através de regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar”. 
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Citou ainda os termos da súmula 533 do STJ, segundo a qual o 

reconhecimento de falta disciplinar exige instauração de 

procedimento administrativo pelo diretor da unidade prisional, 

assegurada a ampla defesa; 

b) não repetição do art. 8º, III, do Decreto 9.246/2017 (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: (...) III – tenha sido beneficiada 

com a suspensão condicional do processo), pelas razões expostas quando 

do deferimento de liminar pelo e. Ministro Luis Roberto Barroso, uma 

vez que sequer existe uma pena que possa ser perdoada; 

c) ainda com base em referida liminar, caso haja indulto às penas de 

multa, seja restrito às seguintes hipóteses: a) quando identificada 

extrema carência material do apenado; e b) quando o valor da multa 

for inferior ao mínimo fixado em ato do Ministro da Fazenda para 

inscrição de débitos em Dívida Ativa da União, como previsto no 

Decreto 8.380/2014; 

d) não repetição do art. 11, II, do Decreto 9.246/2017 (Art. 11 O indulto 

natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda 

que: (...) II - haja recurso da acusação de qualquer natureza após a apreciação 

em segunda instância), pois representa, conforme referida liminar, 

desvirtuamento do indulto, usurpação da função jurisdicional de 

individualização da pena e esvaziamento do processo penal. 

 

18) Sugestão apresentada por Fábio de Souza Trajano, Subprocurador Geral de 

Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina, tomada a partir da premissa de que o indulto deve ter caráter 

estritamente humanitário, restrito às pessoas às quais, por suas condições físicas 

ou de saúde, não se justifica a manutenção no cárcere. Assim, o indulto de 2018 

deve se restringir: 

a) às mulheres condenadas à pena privativa de liberdade superior a 8 

(oito) anos que tenham neto ou neta, filho ou filha menor de 18 

(dezoito) anos ou com doença crônica grave ou deficiência que 

necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2018, tenham 

cumprido: a) um quarto da pena, se não reincidentes; ou b) um terço 

da pena, se reincidentes. Os crimes não podem ter sido cometidos 

contra filho (a) ou neto (a), nem às condenadas por tortura, terrorismo 

ou crime hediondo; 

b) às mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior 

a 8 (oito) anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça, 
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que tenham neto ou neta, filho ou filha menor de 18 (dezoito) anos ou 

com doença crônica grave ou com deficiência que necessite de seus 

cuidados, até 25 de dezembro de 2018, e tenham cumprido um quinto 

da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes. Os crimes 

não podem ter sido cometidos contra filho (a) ou neto (a), nem às 

condenadas por tortura, terrorismo ou crime hediondo; 

c) aos condenados: a) 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; b) 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 estabelecimento penal; ou c) 

acometidos 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; 

d) o indulto não deve prever comutação de pena; 

e) pode-se estabelecer algum limitador referente à prática de falta 

grave. 

 

19) Sugestões apresentadas pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, a partir de propostas dos Promotores de Justiça 

de São Paulo. Parte-se da conclusão de que recentemente os decretos incorreram 

em inconstitucionalidade, por desconstituírem o comando de sentenças 

condenatórias transitadas em julgado e por violarem princípios elementares da 

pena. Assim, o indulto deveria ficar restrito às hipóteses excepcionais, limitado 

aos sentenciados primários e que apresentem bom comportamento carcerário, 

com exclusão dos delitos que serão referidos nos parágrafos abaixo: 

a) indulto condicional: o benefício do indulto somente se aperfeiçoaria 

após o transcurso de 36 (trinta e seis) meses ou, alternativamente, 

como período de prova, o tempo que resta ao indultado cumprir, de 

sorte a se laborar com a proporcionalidade e o respeito à pena e ao 

comando condenatório; 

b) vedação de indulto e da comutação aos autores de “tráfico de 

drogas privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). Caso admitido 
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o indulto, em face da gravidade da conduta os critérios deveriam se 

equiparar aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa; 

c) vedação do benefício ao crime praticado dentro do período de 5 

(cinco) anos após o indulto/comutação anterior (parâmetro para o 

prazo: art. 64, I, CP); 

d) vedação de indulto e comutação aos seguintes crimes: a) tortura e 

terrorismo; b) os constantes dos arts. 33, caput e § 1º, 34, 35, 36 e 37 da 

Lei 11.343/2006; c) hediondos e equiparados, ainda que praticados sem 

violência ou grave ameaça à pessoa, desde que praticados após o 

advento da Lei 8.072/90; d) aos praticados com violência ou grave 

ameaça contra agentes do Estado, em razão de suas funções; e) os 

constantes dos arts. 240 e §§, 241, 241-A, § 1º da Lei 8.069/90; f) os 

constantes dos arts. 215, 216, 216-A, § 2º, 218 e 218-A, 288, caput e 

parágrafo único, 312, caput e § 1º, 313, 316, 317, 332 e 333, todos do CP; 

g) aos constantes das Leis 7.492/86, 8.666/93, 9.613/98, 12.850/2013; h) 

aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a 

mulher; 

e) vedação de indulto aos condenados incluídos, a qualquer momento, 

no RDD ou no Sistema Penitenciário Federal, salvo, neste caso, a 

interesse exclusivo do preso, bem como vedação aos que sejam, no 

momento da decisão do pedido de indulto, reconhecidos 

judicialmente como integrantes de facção criminosa; 

f) vedação de indulto quanto aos efeitos da condenação e a pena de 

multa aplicada, cumulativamente ou não, com a pena privativa de 

liberdade; 

g) condicionar a concessão ao disposto no art. 111 e parágrafo único 

da Lei 7.210/84, com vedação da contagem em separado das diversas 

sanções impostas. O cômputo do prazo deve-se dar a partir do último 

delito, com vedação de que o benefício seja implementado quando o 

executado sequer deu início ao cumprimento da pena pelo novo crime 

praticado no curso da execução; 

h) vedação do benefício aos executados absolvidos impropriamente; 

i) vedação do benefício aos executados que cumprem pena sob regime 

aberto, livramento condicional, suspensão condicional da execução da 

pena ou restritiva de direitos, pois, estando fora do regime prisional, 

a concessão do benefício não traz consequências ao sistema 

penitenciário; 

j) vedação do benefício a quem fugir, cometer crime doloso (arts. 50, II 

e 52, da LEP) ou descumprir condições do regime aberto ou do 
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livramento condicional entre a publicação do decreto e a análise do 

pedido pelo Judiciário; 

k) ampliação do prazo dos efeitos obstativos da falta grave praticada, 

com exasperação de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) meses, utilizando-

se o menor prazo prescricional (art. 109, VI, CP); 

l) deve constar do decreto exigência, na hipótese de concurso de crime 

comum com o impeditivo, da necessidade de cumprimento integral 

da pena atinente ao último, descontando-se as proporções pertinentes 

apenas quanto às sanções referentes aos não impeditivos; 

m) vedação do indulto aos sentenciados que, durante o cumprimento 

da pena, tenham descumprido as condições atinentes à prisão 

albergue domiciliar ou ao livramento condicional; 

n) vedação do indulto ao executado que, até 25-12-2018, tenha sido 

beneficiado por decreto anterior; 

o) vedação do chamado “indulto especial” às gestantes, caso a 

unidade prisional onde esteja presa conte com estrutura suficiente, nos 

termos da Lei 7.210/84, porquanto gestação não configura doença; 

p) vedação do indulto a genitores e avós de menores de 14 (quatorze) 

anos, exceto se descontado, com bom comportamento, um terço da 

pena e se existir prova de dependência. 

 

20) Sugestão apresentada pelo Procurador Chefe da Procuradoria da República 

em Santa Catarina, Darlan Airton Dias, recebida em 27-8-2018, após o 

encerramento do prazo, em 20-8-2018: (a) não seja editado indulto natalino em 

2018, pois tal prática reiterada tem contribuído para a sensação de impunidade 

na população; (b) caso seja editado, que beneficie apenas condenados que estejam 

cumprindo penas privativas de liberdade e não penas restritivas de direito, pois 

as restritivas de direito já configuram medida de política criminal 

desencarceradora. 

21) Sugestão apresentada por Fabíola Pacheco, Defensora Pública/BA: Didática 

do decreto de 2015, mais enxuto e mais fácil de ser entendido. Retorno do inciso 

XV: condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída 

por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou 

beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em 

prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não 

reincidentes, ou um quinto, se reincidentes. Que a falta de trabalho não seja 

impedimento para recebimento de indulto. 
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22) Sugestão apresentada por Paulo Henrique Drummond Monteiro, Defensor 

Público/MG, quanto à necessidade de fixação da necessidade de reconhecimento 

judicial da falta grave para impedir o indulto, bem como o prazo a partir do qual 

tem início a contagem do prazo. Sugeriu os seguintes dispositivos: 

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

pessoas que 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; 

“§ 1º Na hipótese de a suposta infração disciplinar não ter sido julgada 

em juízo até 25.12.2018, o processo de declaração do indulto natalino 

ou da comutação será suspenso até a conclusão do incidente judicial 

de apuração de falta grave, que deverá ser concluído no prazo fixado 

no art. 196, §1º da LEP (ou “no prazo de 30 dias”) a contar de 

25.12.2018.” 

Ou: “§ 1º Na hipótese de a suposta infração disciplinar não ter sido 

julgada em juízo até 25.12.2018, o processo de declaração do indulto 

natalino ou da comutação será suspenso até a conclusão do processo 

administrativo e do incidente judicial de apuração de falta grave, que 

deverão ser concluídos no prazo de 30 dias contados, respectivamente, 

da data da publicação do presente decreto e da data do julgamento em 

sede administrativa.” 

“§2º Não havendo reconhecimento judicial no prazo fixado no 

parágrafo anterior, prosseguirá o incidente de declaração indulto ou 

comutação independentemente da apuração da falta, não servindo o 

julgamento posterior para os fins da vedação disposta no caput.” 

 

23) Sugestão apresentada por André Rossignolo, Defensor Público/MT: Pena de 

multa, art. 10 do decreto de 2017 – mescla do inciso XII de 2015 com o art. 7º. 

24) Sugestão apresentada por Leonardo Biagioni de Lima, Defensor Público/SP, 

a partir de trabalho elaborado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

por meio dos seus Núcleos Especializados de Situação Carcerária e de Infância e 

Juventude, Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude 

- ASBRAD, a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais - IBCCRIM, o Instituto Probono e o Instituto Terra Trabalho e 

Cidadania – ITTC: 
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a) uso do decreto como ferramenta para redução da população 

carcerária, com dispositivo com a seguinte redação: “As frações 

previstas neste Decreto como requisito temporal para concessão de indulto ou 

comutação serão reduzidas de metade se o sentenciado estiver cumprindo 

pena, em 25 de dezembro de 2018, em estabelecimento prisional em situação 

de superlotação, assim considerado o estabelecimento com números de presos 

superior à sua capacidade ordinária”; 

b) especial atenção aos presos vítimas de tortura, com sugestão de que 

o decreto contenha as seguintes previsões: (i) Seja desnecessária a 

condenação de qualquer pessoa em relação ao crime de tortura, 

bastando o reconhecimento da materialidade delitiva por qualquer 

meio de prova admitido, pela instauração de inquérito policial ou 

procedimento correicional ou jurisdicional; (ii) Inclusão de hipótese de 

indulto para pessoas presas que tenham sido vítimas no curso do 

cumprimento de pena, em regime fechado ou semiaberto, de lesão 

corporal, nos termos do art. 129, do Código Penal, de abuso de 

autoridade, nos termos da Lei n. 4.898/65, ou de qualquer delito com 

violência ou grave ameaça à pessoa, bastando o reconhecimento da 

materialidade delitiva por qualquer meio de prova admitido ou pela 

instauração de inquérito policial ou procedimento correicional ou 

jurisdicional; (iii) Inclusão de hipótese de indulto para pessoas presas 

que tenham sido vítimas de estupro no curso do cumprimento de 

pena, bastando o reconhecimento da materialidade delitiva por 

qualquer meio de prova admitido ou pela instauração de inquérito 

policial ou procedimento correicional ou jurisdicional; (iv) Inclusão da 

hipótese de comutação para pessoas condenadas que, no curso do 

cumprimento de pena, tenham sofrido lesão de natureza leve ou 

qualquer forma de violência, que não seja inerente ou decorrente de 

sanções legais, bastando que a lesão ou violência tenha sido 

comprovada por qualquer meio de prova admitido, pela instauração 

de inquérito policial ou procedimento correicional ou jurisdicional; 

c) exclusão do tráfico de drogas como crime impeditivo à obtenção do 

indulto, em razão do alegado fracasso na guerra às drogas, ou, 

alternativamente, que sejam beneficiados os condenados com penas 

de até 8 anos; 

d) especial atenção às presas mães, com sugestão de que o decreto 

contenha as seguintes previsões: (i) Aplicar o disposto no Marco Legal 

da Primeira Infância, suprimindo da redação do Decreto Natalino a 

expressão: “que comprovadamente necessite de seus cuidados” ou 

outras equivalentes, excluindo-se a exigência para a concessão do 



45/92 
 

direito de indulto ou comutação; (ii) Com vistas à proteção integral da 

criança e do adolescente, tratados pela Constituição Federal como 

prioridade absoluta, sugere-se que seja concedido indulto a 

condenadas com filho menor de dezoito anos ou que tenha qualquer 

forma de deficiência, uma vez atingidos os lapsos temporais previstos 

e não a mulheres com filhos ou netos de até doze anos de idade (e 

comutação se os filhos têm até dezesseis); (iii) O benefício seja 

estendido às adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

de internação; 

e) retomar o disposto no art. 1º, incisos V, VII, IX, X e XII, do Decreto 

de Indulto n. 8.615 de 2015, no Decreto de Indulto Natalino de 2018; 

f) especial atenção aos presos idosos ou com deficiências físicas, com 

sugestão de que o decreto contenha as seguintes previsões: (i) Em 

relação às pessoas idosas, seja observado o patamar de 50 anos de 

idade para concessão de regras diferenciadas para a concessão de 

indulto. Caso entendam de forma diversa, que, no mínimo, seja fixado 

o patamar em 60 anos de idade, do mesmo modo que o Estatuto do 

Idoso, bem como o último decreto de indulto promulgado (Decreto 

das Mulheres de 2018); (ii) Replicar no Decreto de Indulto Natalino de 

2018, o teor do Decreto de Indulto especial e comutação de penas das 

Mulheres de 2018, no que se refere à garantia de direitos das mulheres 

idosas e com deficiência, estendendo os mesmos benefícios a mulheres 

e homens idosos/as e/ou com deficiência, de forma a promover o 

acesso aos direitos dessas pessoas -com a ressalva posta no item (i); 

(iii) Diante da intensificação de vulnerabilidades que o cárcere 

representa para as pessoas com deficiência e/ou idosas, que a 

concessão do indulto às contemple, independentemente do lapso 

temporal de cumprimento de pena, conforme disposição do decreto 

de indulto natalino de 2017, na parte especial, em que se tratou da 

mulher idosa no cárcere; (iv) Sugere-se ainda que, seja para fins de 

indulto humanitário ou para referir-se a dependentes da pessoa presa 

com qualquer espécie de deficiência, adote-se o conceito de pessoa 

com deficiência previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira da Inclusão, a saber: 

“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas”; 

g) retirada da falta grave como impeditivo para o indulto; 
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h) previsão do seguinte dispositivo às pessoas que cumprem medida 

de segurança: “O indulto será concedido às pessoas submetidas a medida de 

segurança que, independentemente da cessação de periculosidade, tenham 

suportado privação da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial por 

período igual ou superior ao mínimo da pena cominada à infração penal 

correspondente à conduta praticada ou, nos casos da substituição prevista no 

art. 183 da Lei nº 7.210, de 1984, por período igual ao remanescente da 

condenação cominada”; 

i) especial atenção aos presos indígenas, com sugestão de que o 

decreto contenha as seguintes previsões: (i) indígenas condenados(as) 

por crime cometido sem violência ou grave ameaça, que assim se auto 

declarem (ou, alternativamente, possuam Registro Administrativo de 

Nascimento de Indígena), desde que cumprido um quinto da pena, se 

não reincidentes; (ii) indígenas condenados(as) por crime cometido 

sem violência ou grave ameaça, que assim se auto declarem (ou, 

alternativamente, possuam Registro Administrativo de Nascimento 

de Indígena), desde que cumprido um terço da pena, se reincidentes; 

j) o decreto também deve contemplar adolescentes privados da 

liberdade nos sistemas socioeducativos estaduais, com as seguintes 

previsões: (i) Indulto etário: a. ao adolescente que tem sua primeira 

passagem no juízo da infância e da juventude, em cumprimento de 

internação por ato infracional despido de violência ou grave ameaça à 

pessoa e que já tenha alcançado seus 18 anos de idade em 25 de 

dezembro de 2018. b. ao adolescente que tem sua primeira passagem 

no juízo da infância e da juventude, em cumprimento de internação 

por ato infracional, e que conte com menos de 15 anos de idade, 

buscando evitar a institucionalização com adolescentes mais antigos 

em privação de liberdade, diante dos efeitos negativos que pode 

acarretar. (ii) Indulto humanitário: aos casos em que for observada 

doença grave e permanente que apresentem graves limitações de 

atividade e restrição de participação ou exijam cuidados contínuos. A 

regra contida no artigo 46, inciso IV, da Lei 12.594/12, que possibilita 

a extinção da medida socioeducativa nos casos de doença grave que 

inviabilize seu cumprimento, corrobora a possibilidade de falarmos 

em indulto humanitário em favor do adolescente acometido por 

doença grave. (iii) Indulto simples: a. Aplicável quando o adolescente 

tenha cumprido, até a data do indulto, período igual ou superior à 1/5 

(se reincidente) e 1/6 (se primário) da pena mínima cominada à 

infração penal correspondente ao ato infracional pelo qual foi 

condenado. A decisão que extinguir a medida socioeducativa poderá 
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determinar o encaminhamento do adolescente a Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social ou outro serviço como Programas 

de Oportunidades e Direitos (para egressos do sistema 

socioeducativo) na região de residência. b. A extinção da medida 

socioeducativa quando o adolescente houvesse cumprido, até a data 

do indulto, período igual ou superior à 1/2 (se reincidente) e 1/3 (se 

primário) do prazo máximo de internação de 03 anos. A decisão que 

extinguir a medida socioeducativa poderá determinar o 

encaminhamento do adolescente a Centro de Referência Especializado 

em Assistência Social ou outro serviço como Programas de 

Oportunidades e Direitos (para egressos do sistema socioeducativo) 

na região de residência. c. Considerado o tempo máximo de internação 

definitiva aliado ao motivo legal da internação, previstos no art. 122 

do Estatuto da Criança e do Adolescente: c.1. Aos adolescentes 

sentenciados à medida socioeducativa de internação com fundamento 

no art. 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90, que tenham cumprido, até a 

data do indulto, mais de 1/3 (um terço) do período máximo de 

privação de liberdade; c. 2. Aos adolescentes sentenciados à medida 

socioeducativa de internação com fundamento no art. 122, inciso II, da 

Lei nº 8.069/90, que tenham cumprido, até a data do indulto, mais de 

1/6 (um sexto) do período máximo de privação de liberdade. (iv) Para 

efeitos da integralização do requisito temporal, deverá ser computado 

o período de internação provisória, ainda que cumprido em local 

diverso. (v) A autoridade que custodiar o adolescente, se necessário 

por intermédio do órgão estadual encarregado de gerenciar o Sistema 

de Internação Sócio-Educativa, encaminhará ao juízo da execução a 

lista daqueles que satisfaçam os requisitos necessários para a 

concessão dos benefícios enunciados neste Decreto, no prazo de trinta 

dias contados de sua publicação. 

 

25) Sugestão apresentada por Leonardo Roda Melo da Cunha, Defensor 

Público/RJ: Estabelecer cotas reversas, cumprimento a menos de penas para 

negros. Apenas as faltas graves que correspondam a crime para impedir a 

concessão do indulto ou comutação. Crimes impeditivos, que não sejam 

hediondos, que a fração a ser cumprida não seja a de 2/3 e sim a fração idêntica 

do livramento condicional para aquele crime. Normas mais benéficas, o indulto 

mais benéfico seja aplicado a casos anteriores. Aplicar o redutor também para os 

menores de 21 anos, assim como se faz com o maior de 70 anos. 
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26) Sugestão apresentada por Marilene Gomes Venâncio, Defensora Pública/CE: 

Manter as frações dos incisos do art. 7º do indulto de 2017. A comutação como 

medida de melhoria do comportamento do réu do sistema prisional. Aplicação 

do decreto de 2015 no aspecto comutação, poder ser aplicada cumulativamente. 

Propõe a retirada do parágrafo único do art. 7º. Considerar o tempo de pena 

comutado como tempo de pena cumprido para efeito dos demais benefícios, 

assim como se faz como o tempo remido que se conta como tempo cumprido de 

pena. 

27) Sugestão apresentada por Cintia Suzzatto, Defensora Pública/RS: no art. 5º há 

um prejuízo para as mulheres. Estender o indulto para as pessoas que estejam 

com suspensão condicional da pena. Benefício a quem está sob monitoramento 

eletrônico. 

28) Sugestão apresentada por Ana Lúcia Castro de Oliveira, Defensora Pública 

da União (Conselho Penitenciário do RJ): Aplicação do indulto para penas 

restritivas de direitos. Aplicação do indulto para sursis da pena. 

29) Sugestão apresentada pelo Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande 

do Sul, a partir de propostas do Núcleo de Defesa em Execução Penal (Nudep), 

da Defensoria Pública do Estado/RS, que se divide em 6 (seis) itens: 

a) como em 2013 e 2015, deve haver previsão de indulto àqueles 

condenados à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 

2018, tenham 60 ou 70 anos de idade, bem como para aqueles que 

cumpriram, ininterruptamente, 15 ou 20 anos da pena 

(respectivamente para não reincidentes e reincidentes); 

b) para os que estejam cumprindo pena sob monitoramento eletrônico, 

fixação de prazo sem descumprimento das regras de monitoramento 

para obtenção do indulto; 

c) o marco inicial para contagem do prazo para conclusão do 

procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar (art. 

4º, § 1º, do Decreto 9.241/2017) deve ser a ocorrência do fato, para não 

dar margem a interpretações jurisprudenciais conflitantes; 

d) exclusão da hipótese impeditiva da concessão do indulto às 

mulheres presas (art. 5º, I, do Decreto 9.241/2017); 

e) exclusão do dispositivo que condiciona o deferimento de comutação 

à não obtenção do benefício em decretos anteriores; e 

f) previsão de indulto para beneficiados com a suspensão condicional 

da pena, medida não contemplada no Decreto de 2017, mas que 

constou dos atos de 2013 a 2015. 
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30) Sugestão apresentada por Anna Izabel e Silva Santos, Defensora Pública/PA: 

a) fixação de 70 anos como idade para incidência de redutor da 

exigência de cumprimento mínimo da pena; 

b) redução da pena a indivíduos que possuam ascendência indígena, 

por tratar-se de população vulnerável; 

c) manutenção da previsão legal para diminuição de pena para 

mulheres condenadas grávidas, parturientes e\ou com filho menor de 

14 anos, ou de qualquer idade, se pessoa com doença crônica grave ou 

com deficiência que necessite de seus cuidados, uma vez comprovada 

tal condição de mãe. Exclui-se da hipótese quando condenada 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; 

d) vedação do indulto ao autor de falta grave nos 12 meses anteriores 

ao decreto, aplicada pelo Juízo competente em audiência de 

justificação após apurada em procedimento disciplinar, que deverá 

terminar em 30 dias, a contar do cometimento da falta ou da 

comunicação; 

e) contagem do prazo em que o condenado cumpre pena sob 

monitoramento eletrônico como prisão domiciliar, para efeito de ser 

alcançado pelo indulto. Não sendo acolhida a sugestão, que se 

conceda comutação a condenados nesta condição. 

 

31) Sugestão apresentada pela Defensora Pública Geral do Estado do Piauí, 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes, recebida em 30-8-2018, após o 

encerramento do prazo, em 20-8-2018: 

a) para obtenção do benefício, aumento da pena restritiva de liberdade 

para 12 (doze) anos, conforme Decreto 8.651/2015 e anteriores; 

b) extensão “às mulheres transexuais o disposto no decreto que alcance as 

mulheres cis, desde que se identifiquem como transexuais, independentemente 

da mudança no registro civil” (Decreto 9.370, de 11 de maio de 2018, art. 

4º); 

c) autorizar indulto para penas de multa aplicadas em conjunto com 

privativas de liberdade, exceto nos crimes contra a administração 

pública; 

d) concessão de indulto por crime, devendo os requisitos ser 

averiguados pela soma das penas respectivas, independentemente de 

concurso com crime comum ou crime hediondo, devendo no último 
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caso ter no mínimo 2/3 de pena cumprida do crime hediondo, além da 

fração exigida para o indulto; 

e) dever de o juiz sentenciante observar os decretos vigentes e 

averiguar possíveis indultos a partir do tempo de prisão provisória 

executado pelo apenado, evitando a continuação da prisão de quem já 

deveria ter a punibilidade extinta pelo indulto; 

f) concessão de comutação de pena na metade da fração à qual o 

apenado tem direito, nos casos de comutações sucessivas, pois os 

decretos anteriores não concedem comutação para quem já foi 

beneficiado com este benefício anteriormente (ex: decreto de 2018 

permite comutação da pena remanescente na fração de 1/4, mas o 

apenado já foi beneficiado com uma comutação anteriormente, então 

a fração seria diminuída pela metade, perfazendo a fração de 1/8 a ser 

comutado); 

g) permitir indulto aos avós que possuam netos de até 12 (doze) anos 

de idade ou de qualquer idade se pessoa com deficiência, nos termos 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que comprovadamente 

necessite de seus cuidados e esteja sob sua responsabilidade. 

 

32) Sugestão apresentada por Adriana Nunes Martoreli, da Comissão de Política 

Criminal da OAB /SP: Ampliar a concessão para crimes até 12 anos. Discutir a 

diferença entre a diferença estabelecida entre homens e mulheres. Reparação do 

dano - vai mandar por escrito. Conceder indulto também para o RDD, assim 

como no caso de falta grave. Dificuldade de identificar e criminalizar a questão 

da tortura. 

33) Sugestão apresentada por Raimundo Palmeira, Conselheiro Federal da OAB 

(Alagoas): Atentar mais a personalidade do preso do que o crime em si, nem 

sempre um crime sem violência o seu autor merece indulto. Pode acontecer que 

um crime com violência tem um autor que mereça mais indulto do que certos 

crimes sem violência. 

34) Sugestão apresentada por Márcio Vitor Albuquerque, OAB/CE: Ampliar a 

quantidade artigos e diminuir a quantidade de incisos; separar o decreto por 

temas. Comutar, ou até indultar, quando o réu passar tempo a mais no regime 

fechado; estabelecer critérios para isso. 

35) Sugestão apresentada por Ceci Cintra dos Passos, advogado inscrito na OAB 

Seção Goiás: o indulto de 2018 deve ter como base os indultos anteriores a 2016, 

pois após este ano não teriam sido contemplados sentenciados em regime aberto, 

com pena alternativa de prestação de serviços à comunidade. 
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36) Sugestão apresentada pelo Presidente da Comissão de Direito Penitenciário 

da Ordem dos Advogados do Brasil/CE e membro do Conselho Penitenciário do 

Estado do Ceará: 

a) simplificação do decreto (com mais artigos e menos incisos); 

b) fixação de comutação quando preso ficar em regime mais gravoso 

do que deveria, inclusive em caso de moléstia grave, e quando ostente 

direito ao livramento condicional, em ofensa a Lei de Execução Penal 

e a Súmula Vinculante 56 do STF; 

c) inserção de dispositivo relativo à comutação de pena ao apenado 

que permanece em presídio superlotado ou insalubre por um tempo 

razoável, havendo dessa forma desafio ao princípio da humanidade 

da pena, da ressocialização da pena. 

 

37) Sugestão apresentada por Gabriel Santos Elias, do Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais: Excluir o tráfico de drogas como impeditivo para concessão 

de indulto. Extensão do indulto para adolescentes no sistema socioeducativo. 

38) Sugestão apresentada por Bruno Silva Rodrigues, Presidente do Conselho 

Penitenciário do Rio de Janeiro: 

a) manutenção da íntegra do art. 11 (pois, se a jurisprudência do STF 

permite início de cumprimento da pena após condenação em segunda 

instância, esse fato deve servir como marco para permitir a incidência 

de todos os demais institutos, como o indulto); 

b) manutenção do art. 8º, com acréscimo ao final do inciso II do 

dispositivo, que passaria a ter a seguinte redação “esteja cumprindo a 

pena em regime aberto ou este na modalidade prisão albergue domiciliar” 

(pois o regime aberto tem sido cada vez mais substituído pela prisão 

domiciliar); 

c) alterações nos dois incisos do art. 6º, que passariam à seguinte 

redação “I - por período igual ou superior ao máximo mínimo da pena 

cominada à infração penal correspondente à conduta praticada; ou” e “II - 

nos casos da substituição prevista no art. 98, do Código Penal, e art. 183 da 

Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por período igual ao remanescente da 

condenação cominada” (pois é necessário acompanhar alegada evolução 

jurisprudencial do STJ, segundo a qual aplica-se a desinternação, 

independente da cessação de periculosidade, quando o internado tiver 

cumprido a medida de segurança por período igual ou superior ao 

máximo da pena cominada em abstrato para o delito em tese - 

Informativos de Jurisprudência 441 e 467/STJ); 
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d e e) inserção dos seguintes incisos ao art. 1º (pois permite ao 

condenado acesso à educação e compensação ao apenado que, por 

culpa exclusiva do Estado, cumpriu pena em regime diferente daquele 

fixado na sentença): 

“um terço da pena se não reincidentes e metade se reincidentes, sendo a pena 

não superior a doze anos, daqueles que tenham concluído o ensino médio e 

sido aprovadas, pela primeira vez, durante o cumprimento da pena, em 

processo seletivo para ingresso em universidade pública, condicionada a 

efetivação do benefício à matrícula no curso de ensino superior 

correspondente” 

“um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes, 

daqueles que, condenados a pena privativa de liberdade sob o regime aberto, 

tenham cumprido suas penas em regime diverso daquele fixado na sentença” 

“um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, 

daqueles que, condenados a pena privativa de liberdade sob o regime 

semiaberto, tenham cumprido suas penas em regime diverso daquele fixado 

na sentença”; 

f) inserção de novo inciso ao art. 2º: “acometidas de doença grave e 

altamente contagiosa (tuberculose e meningite) que exija isolamento e 

cuidados específicos e contínuos que não possam ser adequadamente prestados 

no estabelecimento penal, devidamente atestada por laudo médico oficial ou, 

na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução, e desde que 

adquirida no cárcere ou cuja condição da doença tenha se agravado durante o 

internamento. Ao conceder o indulto, deverá o magistrado determinar a 

expedição de ofício de encaminhamento para que o indultado possa procurar 

e receber tratamento adequado na rede hospitalar ou ambulatorial da rede 

pública de saúde”; 

g) no art. 3º, caput (“O indulto natalino ou a comutação de pena não 

será concedido às pessoas condenadas por crime”), retirar a restrição 

à comutação (pois, segundo o proponente, comutação não é o mesmo 

que indulto, mas substituição de uma pena por outra); 

h) manutenção do art. 5º, III (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:” (...) III - se enquadrem em uma das seguintes 

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 
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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). 

i) inserção do seguinte inciso ao art. 3º: “tipificado nos artigos 312, caput 

e §1º, 313-A; 316; caput e §§1º e 2º; 317, caput e §1º, e 318, do Código Penal 

brasileiro (Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940), cuja pena aplicada 

seja igual ou superior a 4 (quatro) anos, salvo se o prejuízo material for 

reparado pela pessoa condenada, sendo, assim, cabível em tese o indulto e a 

comutação” (pois crimes de corrupção apresentam relevante gravidade 

e, quanto à reparação do dano, por aplicação do art. 33, § 4º, CP); 

j) inserção de dispositivo que restaure a orientação adotada em 2012, 

segundo a qual indultos e comutações devem ser precedidos de 

manifestação dos Conselhos Penitenciários, com a seguinte redação: 

“O juízo da execução proferirá decisão após ouvir o Conselho Penitenciário, 

o Ministério Público e a defesa. A manifestação do Conselho Penitenciário 

deverá ocorrer no prazo de quinze dias, contado da data do recebimento, no 

protocolo do órgão, de fotocópia ou cópia digital dos autos do requerimento de 

comutação de pena ou indulto, gozando este último de prioridade na 

apreciação” (pois os conselhos constituem instituições especializadas 

na matéria e a única exceção à atuação das entidades em matéria de 

indulto encontra-se no art. 70, I, da LEP, que versa sobre o 

humanitário); 

k) inserção de dispositivo autônomo sobre retroatividade das normas 

do decreto, com a seguinte redação “As normas constantes deste Decreto 

sobre indulto e comutação de penas, caso mais benignas ao destinatário, 

possuem efeito retroativo em relação aos Decretos temporalmente 

precedentes” (pois se trata de mera constitucionalização do texto dos 

Decretos para compatibilizá-lo disposto no art. 5º, XL, CF/88, sem 

falar, no entanto, em ultratividade dos decretos anteriores); 

l) alteração do parágrafo único do art. 1º, com exclusão da necessidade 

de reconhecimento da tortura por decisão de segundo grau de 

jurisdição, mas autorizando-se apenas a partir da materialidade do 

fato, independente de autoria. O dispositivo teria a seguinte redação: 

“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, verificada, pelo 

juízo da execução, apenas a materialidade dos fatos e independentemente da 

autoria e de eventual decisão transitada em julgado” (pois não há eficácia 
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na apuração de tais crimes – de tortura nos presídios – por não haver 

no Brasil mecanismo que proteja o preso testemunha do fato); 

m) inserção de mais um inciso ao art. 4º (O indulto natalino ou a 

comutação não será concedido às pessoas que:), que teria a seguinte 

redação: “estejam executando pena derivada de colaboração premiada, na 

forma do art. 4º e seguintes, da Lei nº 12.850/2013” (pois estes já foram 

beneficiados com a redução da pena ou com o regime de 

cumprimento). 

 

39) Sugestão apresentada pelo Coronel QOPM Cleitman Rabelo Coelho, 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas: o 

indulto de 2018 seja pautado no decreto de 2015, ante a superlotação dos 

estabelecimentos penais e a grave crise econômica dos últimos anos. 

40) Sugestões de diversos cidadãos que possuem, como ponto comum, a não 

concessão de indulto no final do ano, em datas comemorativas (Páscoa, Dia das 

Mães etc) e algumas sugestões até mesmo pela extinção definitiva do indulto, 

apresentadas por Martha Francisca Armendariz Pereira, Rodolfo Alexandre, Nei 

Nogueira Sobrinho, Marcia Faggian Rocha, Luis Fernando Sobrinho, José 

Antonino Carniello, Kelli Luisa Colabuono Masutti, Dacir Nunes Pereira, Heloisa 

Peres Ribeiro e Rogério Rocco Duca. 

41) Sugestão apresentada pelo Secretário de Estado da Justiça de Rondônia, 

Adriano de Castro, com fundamento nas premissas de que a intenção do indulto 

não é o desencarceramento e de que no atual momento a preocupação maior da 

sociedade é de ver fortalecida a luta contra a corrupção, o que não justifica 

indulto para as pessoas condenadas por estes crimes. As propostas são: 

a) impossibilidade de concessão do benefício aos envolvidos nos 

chamados "crimes de colarinho branco"; 

b) irrazoabilidade de diminuição do tempo exigido de cumprimento 

da pena, bem como do perdão do pagamento de multas relacionadas 

aos crimes pelos quais foram condenados. 

 

42) Sugestão apresentada pelo Presidente do Conselho Penitenciário do Estado 

do Espírito Santo, Ulisses Reisen de Oliveira: 

a) o condenado que esteja irregular no cumprimento da pena, no ano 

da publicação do decreto, não deve ser beneficiado com o indulto ou 

comutação; 
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b) previsão de indulto coletivo aos condenados nos termos dos incisos 

I, II e III, do artigo 28, da Lei 11.343/06, desde que não sejam 

reincidentes no referido artigo; 

c) reprodução no decreto de 2018 do disposto no art. 1º, VI, do decreto 

de 2015, com inclusão do conectivo “e” para deixar claro que o 

apenado fará jus ao benefício apenas quando presentes os dois 

requisitos; 

d) adoção do denominado “indulto condicional”, pelo qual o 

beneficiado deve manter bom comportamento em prazo a ser 

estipulado no decreto após a aceitação das condições estabelecidas no 

ato. 

 

43) Sugestão apresentada por Valéria Accioly, assessora da Desembargadora 

Sônia Regina de Castro, do Tribunal de Justiça do Paraná: inserir dispositivo com 

exceção da proibição de indulto aos apenados pelo “tráfico de drogas 

privilegiado”, com fundamento no fato de que haveria no mundo jurídico 

tratamento diferenciado da figura delitiva das demais modalidades de tráfico de 

entorpecentes. 
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ANEXO II 

TABELA COMPARATIVA 

Decreto XXX/2018 Dispositivo 

equivalente no 

Decreto 9.246/2017 

Proposta de 

Decreto 2017 

Dispositivo 

equivalente no 

Decreto 8.940/2016 

Proposta de 

Decreto 2016 

Art. 1º O indulto e 

a comutação das 

penas serão 

condicionais e 

concedidos às 

pessoas nacionais e 

estrangeiras 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade que 

tenham, até 25 de 

dezembro de 2018, 

cumprido as 

condições 

previstas neste 

Decreto. 

Art. 1º. O indulto 

natalino coletivo 

será concedido às 

pessoas nacionais e 

estrangeiras que, 

até 25 de dezembro 

de 2017, tenham 

cumprido: 

Art. 1º O indulto 

será reconhecido 

pelo Juízo da 

execução ou de 

conhecimento, às 

pessoas, 

independentement

e da origem 

nacional, 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade, não 

substituída por 

restritivas de 

direitos ou por 

multa, que tenham, 

até 25 de dezembro 

de 2017, cumprido 

as condições 

previstas neste 

Decreto. 

Art. 1º O indulto 

será concedido às 

pessoas nacionais e 

estrangeiras 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade, não 

substituída por 

restritivas de 

direitos ou por 

multa, que tenham, 

até 25 de dezembro 

de 2016, cumprido 

as condições 

previstas neste 

Decreto. 

*as normas do art. 

1º do Decreto 2018 

encontram-se em 

três dispositivos da 

proposta de 2016: 

Art. 1º Concede-se 

indulto e 

comutação, de 

caráter coletivo, 

àqueles que 

preencherem os 

requisitos contidos 

neste Decreto. 

Art. 2º 

§ 2º A verificação 

do cumprimento 

dos requisitos 

levará em 

consideração a 

situação do 

condenado na data 

da publicação 

deste Decreto, 

obstada a 

invocação de faltas 

disciplinares, 

novos crimes ou 

condenações 

ocorridas 

posteriormente, 

salvo no caso da 

comutação de 

penas, nos termos 

do § 3º do art. 16. 

Art. 6º Concede-se 

o indulto coletivo 

às pessoas, 

nacionais e 

estrangeiras: 



57/92 
 

Art. 2º Para todos 

os efeitos deste 

Decreto, as penas 

correspondentes a 

infrações diversas 

serão unificadas ou 

somadas até 25 de 

dezembro de 2018, 

na forma do art. 

111 da Lei nº 7.210, 

de 11 de junho de 

1984 – Lei de 

Execução Penal. 

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. 

Art. 14 As penas 

correspondentes a 

infrações diversas 

devem ser 

unificadas ou 

somadas, na forma 

do art. 111 e 

parágrafo único da 

Lei nº 7210, de 

1984, para efeito da 

declaração do 

indulto ou da 

comutação até 25 

de dezembro de 

2017. 

Art. 11 As penas 

correspondentes a 

infrações diversas 

devem somar-se, 

para efeito da 

declaração do 

indulto até 25 de 

dezembro de 2016. 

 

Parágrafo único. 

Na hipótese de 

haver concurso 

com infração 

descrita no art. 3º, 

não será concedido 

o indulto ou 

comutação 

correspondentes ao 

crime não 

impeditivo 

enquanto a pessoa 

condenada não 

cumprir 

integralmente a 

pena 

correspondente ao 

crime impeditivo 

do benefício. 

Art. 12. 

Parágrafo único. 

Na hipótese de 

haver concurso 

com infração 

descrita no art. 3º, 

não será 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. 14 

Parágrafo único. 

Na hipótese de 

haver concurso 

com infração 

descrita no art. 2º, 

não será declarado 

o indulto 

correspondente ao 

crime não 

impeditivo 

enquanto a pessoa 

condenada não 

cumprir 

integralmente a 

pena 

correspondente ao 

crime impeditivo 

do direito de 

indulto ou da 

comutação. 

Parágrafo único. 

Na hipótese de 

haver concurso 

com infração 

descrita no art. 2º, 

não será declarado 

o indulto 

correspondente ao 

crime não 

impeditivo 

enquanto a pessoa 

condenada não 

cumprir 

integralmente a 

pena 

correspondente ao 

crime impeditivo 

dos benefícios. 

Art. 6º 

Parágrafo único. 

Na hipótese de 

haver concurso 

com crime descrito 

no art. 5º, não será 

declarado o indulto 

ou a comutação da 

pena 

correspondente ao 

crime não 

impeditivo 

enquanto a pessoa 

condenada não 

cumprir dois terços 

da pena 

correspondente ao 

crime impeditivo 

dos benefícios. 

Art. 3º O indulto e 

a comutação não 

serão concedidos a 

condenados em 

razão de crimes: 

Art. 3º O indulto 

natalino ou a 

comutação de pena 

não será concedido 

às pessoas 

condenadas por 

crime: 

Art. 2º Nenhuma 

das hipóteses de 

indulto e 

comutação 

concedidas por 

este Decreto 

abrange as penas 

impostas por 

crimes: 

Art. 2º As hipóteses 

de indulto 

concedidas por 

este Decreto não 

abrangem as penas 

impostas por 

crimes: 

Art. 5º As hipóteses 

de indulto 

concedidas por 

este Decreto não 

abrangem as penas 

impostas: 

I – considerados 

hediondos ou a 

Art. 3º Art. 2º Art. 2º Art. 5º 



58/92 
 

estes equiparados 

praticados após a 

publicação da Lei 

nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990, 

ainda que 

praticados sem 

violência ou grave 

ameaça a pessoa, 

observada a 

mesma ressalva do 

inciso seguinte; 

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; 

III - considerados 

hediondos ou a 

estes equiparados, 

ainda que 

praticados sem 

grave ameaça ou 

violência à pessoa, 

praticados após a 

publicação da Lei 

nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990, 

observadas as suas 

alterações 

posteriores; 

III - considerados 

hediondos ou a 

estes equiparados 

praticados após a 

publicação da Lei 

nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990, 

observadas as suas 

alterações 

posteriores; 

III – por crimes 

considerados 

hediondos ou a 

estes equiparados; 

II – tipificados nos 

arts. 33, caput e § 1º, 

34, 36 e 37 da Lei nº 

11.343, de 23 de 

agosto de 2006, 

exceto na hipótese 

do § 4º do art. 33 do 

referido diploma; 

Art. 3º 

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; 

Art. 2º 

II - tipificados no 

caput e no § 1º do 

artigo 33, bem 

como nos artigos 

34, 36 e 37 da Lei nº 

11.343, de 23 de 

agosto de 2006, 

salvo na hipótese 

prevista no art. 6º 

deste Decreto; 

Art. 2º 

II - tipificados no 

caput e no § 1º do 

art. 33, bem como 

nos arts. 34, 36 e 37 

da Lei nº 11.343, de 

23 de agosto de 

2006, salvo a 

hipótese prevista 

no art. 4º deste 

Decreto; 

Art. 5º 

II – por crimes 

tipificados no caput 

e no § 1º do artigo 

33, bem como nos 

artigos 34, 36 e 37 

da Lei nº 11.343 de 

2006; 

III – previstos na 

Lei nº 7.492, de 16 

de junho de 1986; 

na Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 

1993; na Lei nº 

9.455, de 7 de abril 

de 1997; na Lei nº 

9.613, de 3 de 

março de 1998; na 

Lei nº 12.850, de 2 

de agosto de 2013; 

e na Lei nº 13.260, 

de 16 de março de 

2016; 

Art. 3º 

I - de tortura ou 

terrorismo; 

Art. 2º 

VIII – os crimes 

previstos nas Leis 

nº 7.492 de 1986, 

8.666 de 1993, 9.613 

de 1998, 12.850 de 

2013 e no artigo 

288, caput e 

parágrafo único, 

do Código Penal. 

Art. 2º 

I - de tortura ou 

terrorismo; 

Art. 5º 

I – por crimes de 

tortura ou 

terrorismo; 

V – por crimes 

previstos nas Leis 

nº 7.492 de 1986, 

8.666 de 1993 e 

9.613 de 1998; 

IV – tipificados nos 

arts. 155, § 4º-A, 

215, 216-A, 217-A, 

218, 218-A, 218-B, 

288, 312, 313, 316, 

317, 332, 333, 337-B, 

337-C e 357 do 

Art. 3º 

VI - tipificado nos 

art. 215, art. 216-A, 

art. 218 e art. 218-A 

do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de 

Art. 2º 

VI – tipificados nos 

artigos 215, 216-A, 

§ 2º, 218 e 218-A, do 

Código Penal; ou 

VII – tipificados 

nos artigos 312, 

Art. 1º 

§ 2º A hipótese 

prevista no inciso 

III do § 1º, não 

alcança as pessoas 

condenadas por 

crime praticado 

Art. 5º 

IV – por crimes de 

peculato, em 

qualquer das suas 

modalidades, 

concussão, 

corrupção ativa e 
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Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 

– Código Penal; 

dezembro de 1940 - 

Código Penal. 

caput e §1º, 313, 316, 

317, 332 e 333, do 

Código Penal; ou 

com violência ou 

grave ameaça 

contra o filho ou a 

filha ou por crimes 

de abuso sexual 

contra crianças, 

adolescentes ou 

pessoas com 

deficiência. 

passiva, 

prevaricação e 

advocacia 

administrativa; 

V – tipificados nos 

arts. 240, 241, 241-

A, 241-B, 241-C, 

241-D e 241-E da 

Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 – 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente; 

Art. 3º 

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 

Art. 2º 

V - tipificados nos 

artigos 240 e 

parágrafos, 241 e 

241-A e § 1º, da Lei 

nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990; 

Art. 2º 

V - tipificados nos 

arts. 240 e 

parágrafos, 241 e 

241-A e § 1º, da Lei 

nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990. 

Art. 5º 

VII – por crimes 

tipificados nos 

artigos 240 e 

parágrafos, 241 e 

241-A e § 1º, da Lei 

8.069 de 1990. 

VI – tipificados nos 

arts. 302, § 3º, 303, § 

2º, e 306 da Lei nº 

9.503, de 23 de 

setembro de 1997 – 

Código de Trânsito 

Brasileiro; 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente sem equivalente 

VII – previstos no 

Decreto-Lei 1.001, 

de 21 de outubro 

de 1969 – Código 

Penal Militar, 

quando 

correspondentes 

aos mencionados 

neste artigo; 

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 

 Art. 2º 

IV - previstos no 

Código Penal 

Militar e 

correspondentes 

aos mencionados 

neste artigo; ou 

Art. 5º 

VI – por crimes 

previstos no 

Código Penal 

Militar que 

correspondam aos 

aqui elencados; e 

VIII – praticados 

com violência ou 

grave ameaça 

contra autoridade 

ou agente descrito 

nos arts. 142 e 144 

da Constituição, 

integrantes do 

Art. 3º 

IV - praticado com 

violência ou grave 

ameaça contra os 

militares e os 

agentes de 

segurança pública, 

de que tratam os 

Art. 2º 

IV – praticados, 

com violência ou 

grave ameaça, 

contra policial 

militar, policial 

civil ou agente 

penitenciário; 

sem equivalente sem equivalente 



60/92 
 

sistema prisional e 

da Força Nacional 

de Segurança 

Pública, no 

exercício da função 

ou em decorrência 

dela, ou contra seu 

cônjuge, 

companheiro ou 

parente 

consanguíneo até 

terceiro grau, em 

razão dessa 

condição. 

art. 142 e art. 144 da 

Constituição, no 

exercício da função 

ou em decorrência 

dela; 

Art. 4º Igualmente 

não se concederá 

indulto ou 

comutação aos 

condenados: 

Art. 4º O indulto 

natalino ou a 

comutação não 

será concedido às 

pessoas que: 

Art. 3º Não será 

concedido nenhum 

dos tipos de 

indulto e 

comutação 

previstos neste 

Decreto, 

igualmente, aos 

condenados e 

condenadas que: 

sem equivalente  

I – que tiveram a 

pena privativa de 

liberdade 

substituída por 

restritiva de 

direitos ou multa; 

* regra oposta: 

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; 

 sem equivalente * 

Art. 18. Concede-se 

indulto a pessoas 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade sob o 

regime aberto ou 

substituída por 

pena restritiva de 

direitos, na forma 

do art. 44 do 

Código Penal, ou 

ainda beneficiadas 

com a suspensão 

condicional da 

pena, que tenham 

cumprido, em 

prisão provisória, 

até a data de 

publicação deste 

Decreto, um sexto 

da pena, se não 

reincidentes, ou 
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um quinto, se 

reincidentes; 

II – beneficiados 

pela suspensão 

condicional do 

processo; 

* regra oposta: 

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: 

III - tenha sido 

beneficiada com a 

suspensão 

condicional do 

processo; ou 

 sem equivalente sem equivalente 

III – incluídos no 

regime disciplinar 

diferenciado (art. 

52 da Lei nº 7.210, 

de 1984 – Lei de 

Execução Penal), 

em qualquer 

momento do 

cumprimento da 

pena; 

Art. 4º O indulto 

natalino ou a 

comutação não 

será concedido às 

pessoas que: 

II - tenham sido 

incluídas no 

Regime Disciplinar 

Diferenciado, em 

qualquer momento 

do cumprimento 

da pena; 

Art. 3º 

I – tenham sido 

incluídos (as), em 

qualquer momento 

do cumprimento 

da pena, no 

Regime Disciplinar 

Diferenciado; 

sem equivalente sem equivalente 

IV – incluídos 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; 

Art. 4º O indulto 

natalino ou a 

comutação não 

será concedido às 

pessoas que: 

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 

Art. 3º 

II – tenham sido 

incluídos (as), em 

qualquer momento 

do cumprimento 

da pena, no 

Sistema 

Penitenciário 

Federal, salvo na 

hipótese em que o 

recolhimento se 

justifique por 

interesse do 

próprio preso 

(artigo 3º, Lei 

11.671 de 2008); ou 

sem equivalente sem equivalente 
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termos do art. 3º da 

Lei nº 11.671, de 8 

de maio de 2008; ou 

V – que nos doze 

meses anteriores à 

edição deste 

Decreto não 

houverem iniciado 

o cumprimento 

efetivo da pena a 

eles imposta, em 

qualquer de suas 

modalidades, ou 

interrompido sua 

execução por fuga, 

descumprimento 

de condições 

fixadas para 

regime aberto, para 

prisão albergue 

domiciliar, com ou 

sem monitoração 

eletrônica, ou para 

livramento 

condicional; 

Art. 4º O indulto 

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. 

Art. 2º Nenhuma 

das hipóteses de 

indulto e 

comutação 

concedidas por 

este Decreto 

abrange as penas 

impostas por 

crimes: 

(incisos) 

Parágrafo único. O 

indulto ou a 

comutação não 

serão concedidos 

também aos 

condenados e 

condenadas que, 

nos 12 meses 

anteriores à edição 

deste Decreto, não 

houverem iniciado 

o cumprimento 

efetivo da pena a 

eles imposta, em 

qualquer de suas 

modalidades, ou 

interrompido sua 

execução por fuga, 

descumprimento 

de condições 

fixadas para o 

regime aberto, a 

prisão albergue 

domiciliar com ou 

sem monitoração 

eletrônica ou 

livramento 

condicional. 

sem equivalente sem equivalente 

VI – beneficiados 

pelo art. 4º da Lei 

12.850, de 2013, em 

relação aos crimes 

contemplados no 

acordo de 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente sem equivalente 
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colaboração 

premiada. 

Art. 5º Não é 

alcançada por 

indulto ou 

comutação a pena 

de multa aplicada, 

cumulativamente 

ou não, com pena 

privativa de 

liberdade ou 

restritiva de 

direitos. 

* regra oposta: 

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. 

* proposta 

contrária à regra 

aprovada, mas 

conforme proposta 

para 2018 

Art. 13 Os efeitos 

da condenação e a 

pena de multa 

aplicada, 

cumulativamente 

ou não, com a pena 

privativa de 

liberdade não são 

alcançados pelo 

indulto e pela 

comutação. 

Art. 10. A pena de 

multa aplicada, 

cumulativamente 

ou não, com a pena 

privativa de 

liberdade ou 

restritiva de 

direitos não é 

alcançada pelo 

indulto. 

*regra oposta: 

Art. 14. Concede-se 

indulto a 

condenadas a pena 

de multa, ainda 

que não quitada, 

independentement

e da fase executória 

ou juízo em que se 

encontre, aplicada 

cumulativamente 

com pena privativa 

de liberdade 

cumprida até a 

data de publicação 

deste Decreto, 

desde que não 

supere o valor 

mínimo para 

inscrição de 

débitos na Dívida 

Ativa da União, 

estabelecido em ato 

do Ministro de 

Estado da Fazenda, 

e que não tenha 

capacidade 

econômica de 

quitá-la; 

Parágrafo único. O 

indulto ou 

comutação será 

concedido sem 

pagamento da 

condenação 

pecuniária apenas 

nas hipóteses de 

extrema carência 

material do 

apenado, 

reconhecida pelo 

juízo da execução, 

ou de multa 

inferior ao mínimo 

fixado para 

Art. 10 

Parágrafo único. O 

indulto será 

concedido 

independentement

e do pagamento: 

I - do valor multa, 

aplicada de forma 

isolada ou 

cumulativamente; 

ou 

II - do valor de 

condenação 

pecuniária de 

qualquer natureza. 

Art. 13 

Parágrafo único. O 

direito será 

concedido 

independentement

e do pagamento da 

pena pecuniária, 

que será objeto de 

execução fiscal 

após inscrição em 

dívida ativa do 

ente federado 

competente. 

Parágrafo único. O 

indulto será 

concedido 

independentement

e do pagamento da 

pena pecuniária, 

que será objeto de 

execução fiscal 

após inscrição em 

dívida ativa do 

ente federado 

competente. 

*vide art. 14, acima 
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inscrição de 

débitos em dívida 

ativa da União. 

Art. 6º O indulto e 

a comutação de 

que trata este 

Decreto não se 

estendem às penas 

acessórias 

previstas no 

Decreto-Lei 1.001, 

de 1969 – Código 

Penal Militar nem 

aos efeitos da 

condenação. 

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. 8º O indulto de 

que trata este 

Decreto não se 

estende às penas 

acessórias 

previstas no 

Código Penal 

Militar e aos efeitos 

da condenação. 

*regra 

parcialmente 

equivalente: 

Art. 5º As hipóteses 

de indulto 

concedidas por 

este Decreto não 

abrangem as penas 

impostas: 

VI – por crimes 

previstos no 

Código Penal 

Militar que 

correspondam aos 

aqui elencados; e 

Art. 7º A 

declaração do 

indulto e da 

comutação 

previstos neste 

Decreto fica 

condicionada: 

Art. 4º O indulto 

natalino ou a 

comutação não 

será concedido às 

pessoas que: 

Art. 11 A 

declaração do 

indulto e da 

comutação 

prevista neste 

Decreto fica 

condicionada à 

ausência da prática 

de infração 

disciplinar de 

natureza grave, 

nos doze meses 

anteriores à 

publicação deste 

Decreto. 

Art. 9º A 

declaração do 

indulto prevista 

neste Decreto fica 

condicionada à 

ausência da prática 

de infração 

disciplinar de 

natureza grave, 

nos doze meses 

anteriores à 

publicação deste 

Decreto. 

Art. 4º A 

declaração de 

qualquer hipótese 

de indulto e 

comutação 

concedidos por 

este Decreto fica 

condicionada à 

ausência de 

registro de infração 

disciplinar de 

natureza grave, 

reconhecida pelo 

juízo da execução 

nos termos da Lei 

de Execução Penal, 

praticada nos doze 

meses anteriores à 

publicação deste 

Decreto. 

I – à ausência da 

prática, nos doze 

meses anteriores à 

publicação deste 

Decreto, de 

infração disciplinar 

de natureza grave, 

e, no caso de crime 

militar (art. 9º do 

Art. 4º 

I - tenham sofrido 

sanção, aplicada 

pelo juízo 

competente em 

audiência de 

justificação, 

garantido o direito 

aos princípios do 

 Art. 9º A 

declaração do 

indulto prevista 

neste Decreto fica 

condicionada à 

ausência da prática 

de infração 

disciplinar de 

natureza grave, 

Art. 4º A 

declaração de 

qualquer hipótese 

de indulto e 

comutação 

concedidos por 

este Decreto fica 

condicionada à 

ausência de 
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Decreto-Lei 1.001, 

de 1969 – Código 

Penal Militar), de 

falta disciplinar 

prevista em 

regulamentos 

disciplinares; 

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; 

nos doze meses 

anteriores à 

publicação deste 

Decreto. 

registro de infração 

disciplinar de 

natureza grave, 

reconhecida pelo 

juízo da execução 

nos termos da Lei 

de Execução Penal, 

praticada nos doze 

meses anteriores à 

publicação deste 

Decreto. 

II – à frequência de 

curso de ensino 

fundamental, 

médio, superior, 

profissionalizante 

ou de 

requalificação 

profissional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação, e ao 

desempenho de 

trabalho ou 

atividade 

laborativa, em 

ambos os casos por 

no mínimo doze 

meses, nos três 

anos contados 

retroativamente a 

25 de dezembro de 

2018, salvo 

ausência de oferta 

correspondente 

pela administração 

prisional, a ser 

reconhecida pelo 

juízo da execução. 

*um pouco 

diferente, pois 

proposta de 2018 

condicionou 

indulto ao 

requisito 

Art. 2º O tempo de 

cumprimento das 

penas previstas no 

art. 1º será 

reduzido para a 

pessoa: 

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 

Art. 1º, § 1º 

V - que estejam 

cumprindo pena 

no regime 

semiaberto ou 

aberto, ou estejam 

em livramento 

condicional, e 

tenham 

frequentado, ou 

estejam 

frequentando, 

curso de ensino 

fundamental, 

médio, superior, 

profissionalizante 

ou de 

requalificação 

profissional 

oficialmente 

reconhecidos como 

tais, na forma do 

art. 126, caput, da 

Lei nº 7.210, de 11 

de julho de 1984, 

ou que tenham 

exercido trabalho, 

no mínimo por 

doze meses, nos 

três anos contados 

retroativamente a 

25 de dezembro de 

2017; 

Art. 1º 

§ 1º 

IV - que estejam 

cumprindo pena 

no regime 

semiaberto ou 

aberto ou estejam 

em livramento 

condicional e 

tenham 

frequentado, ou 

estejam 

frequentando 

curso de ensino 

fundamental, 

médio, superior, 

profissionalizante 

ou de 

requalificação 

profissional, na 

forma do art. 126, 

caput, da Lei nº 

7.210, de 11 de 

julho de 1984, ou 

exercido trabalho, 

no mínimo por 

doze meses nos 

três anos contados 

retroativamente a 

25 de dezembro de 

2016; 

*regra equivalente 

apenas quanto à 

exigência de 

frequência a curso, 

trabalho ou 

requalificação 

profissional: 

Art. 13. Concede-se 

indulto por mérito 

às pessoas que: 

I – tenham sido 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade não 

superior a doze 

anos, desde que já 

tenham cumprido 

um terço da pena, 

se não reincidentes, 

ou metade, se 

reincidentes, 

estejam cumprindo 

pena no regime 

semiaberto ou 

aberto e já tenham 

usufruído, até a 

data da publicação 

deste decreto, no 

mínimo, de cinco 

saídas temporárias 

previstas no art. 

122, combinado 

com o art. 124, 

caput, da Lei nº 

7.210, de 11 de 

julho de 1984 - Lei 
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25 de dezembro de 

2017; 

de Execução Penal, 

ou tenham 

exercido trabalho 

externo, no 

mínimo, por doze 

meses nos três anos 

contados 

retroativamente a 

data de publicação 

deste Decreto; 

II – tenham sido 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade não 

superior a doze 

anos, desde que já 

tenham cumprido 

um terço da pena, 

se não reincidentes, 

ou metade, se 

reincidentes, 

estejam cumprindo 

pena no regime 

semiaberto ou 

aberto ou estejam 

em livramento 

condicional, e 

tenham 

frequentado, ou 

estejam 

frequentando 

curso de ensino 

fundamental, 

médio, superior, 

profissionalizante, 

ou ainda de 

requalificação 

profissional, na 

forma do art. 126, 

caput, da Lei de 

Execução Penal, no 

mínimo por doze 

meses nos três anos 

contados 

retroativamente a 

data da publicação 

deste Decreto; 
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Parágrafo único. 

Caso a infração 

disciplinar a que se 

refere o inciso I não 

tenha sido 

submetida à 

apreciação do juízo 

da execução, a 

declaração de 

indulto deverá ser 

postergada até a 

conclusão da 

apuração, que 

deverá finalizar em 

sessenta dias a 

contar da entrada 

em vigor deste 

Decreto, hipótese 

em que, não 

havendo decisão, 

terá seguimento o 

procedimento de 

indulto. 

Art. 4º 

§ 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. 11 

Parágrafo único. 

Caso a sindicância 

para apuração da 

infração disciplinar 

não tenha sido 

concluída e 

encaminhada ao 

juízo de execução, 

para apreciação 

judicial, a 

declaração do 

indulto deverá ser 

postergada até a 

conclusão da 

sindicância, que 

deverá correr em 

regime de 

urgência, fixado o 

prazo de 90 dias 

para conclusão 

administrativa. 

Art. 9º 

Parágrafo único. 

Caso a infração 

disciplinar não 

tenha sido 

submetida à 

apreciação do juízo 

de execução, a 

declaração do 

indulto deverá ser 

postergada até a 

conclusão da 

apuração, que 

deverá ocorrer em 

regime de 

urgência. 

 

Art. 8º Nos crimes 

praticados sem 

violência ou grave 

ameaça a pessoa, 

quando a pena 

privativa de 

liberdade não for 

superior a oito 

anos, será 

* não se fixou limite 

de pena para o 

benefício em 

crimes sem 

violência ou grave 

ameaça 

Art. 1º O indulto 

natalino coletivo 

será concedido às 

pessoas nacionais e 

Art. 4º Nos crimes 

praticados sem 

grave ameaça ou 

violência à pessoa, 

o indulto será 

concedido quando 

a pena privativa de 

liberdade não for 

superior a doze 

anos, desde que 

Art. 3º Nos crimes 

praticados sem 

grave ameaça ou 

violência à pessoa, 

o indulto será 

concedido quando 

a pena privativa de 

liberdade não for 

superior a doze 

anos, desde que, 

Art. 6º Concede-se 

o indulto coletivo 

às pessoas, 

nacionais e 

estrangeiras: 

II - condenadas a 

pena privativa de 

liberdade superior 

a oito anos e não 

superior a doze 
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concedido indulto 

quando: 

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; 

tenha ocorrido o 

cumprimento de: 

tenha sido 

cumprido: 

anos, por crime 

praticado sem 

grave ameaça ou 

violência a pessoa, 

que, até a data da 

publicação deste 

Decreto, tenham 

cumprido um terço 

da pena, se não 

reincidentes, ou 

metade, se 

reincidentes; 

I – cumprido um 

terço da pena, se 

não reincidente, ou 

metade, se 

reincidente; ou 

* não se fixou limite 

de pena para o 

benefício em 

crimes sem 

violência ou grave 

ameaça 

Art. 1º 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. 4º 

I - um quarto da 

pena, se não 

reincidentes, ou 

um terço, se 

reincidentes; ou 

Art. 3º 

I - um quarto da 

pena, se não 

reincidentes, ou 

um terço, se 

reincidentes; ou 

Art. 6º 

II - condenadas a 

pena privativa de 

liberdade superior 

a oito anos e não 

superior a doze 

anos, por crime 

praticado sem 

grave ameaça ou 

violência a pessoa, 

que, até a data da 

publicação deste 

Decreto, tenham 

cumprido um terço 

da pena, se não 

reincidentes, ou 

metade, se 

reincidentes; 

II – nas hipóteses 

do art. 15, 

cumprido um 

quinto da pena, se 

não reincidente, ou 

um quarto, se 

reincidente. 

Art. 2º O tempo de 

cumprimento das 

penas previstas no 

art. 1º será 

reduzido para a 

pessoa: 

(incisos) 

§ 1º A redução de 

que trata o caput 

será de: 

Art. 4º 

II - um sexto da 

pena, se não 

reincidentes, ou 

um quarto, para 

reincidentes, nas 

hipóteses do § 1º, 

do art. 1º. 

Art. 3º 

II - um sexto da 

pena, se não 

reincidentes, ou 

um quarto, se 

reincidentes, nas 

hipóteses do § 1º, 

do art. 1º. 

 



69/92 
 

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. 9º Nos crimes 

praticados com 

violência ou grave 

ameaça a pessoa, 

quando a pena 

privativa de 

liberdade não for 

superior a quatro 

anos, será 

concedido indulto 

quando: 

Art. 1º O indulto 

natalino coletivo 

será concedido às 

pessoas nacionais e 

estrangeiras que, 

até 25 de dezembro 

de 2017, tenham 

cumprido: 

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; 

Art. 5º Nos crimes 

praticados com 

grave ameaça ou 

violência à pessoa, 

o indulto será 

concedido, nas 

seguintes 

hipóteses: 

I - quando a pena 

privativa de 

liberdade não for 

superior quatro 

anos, desde que, 

tenha ocorrido o 

cumprimento de: 

a) um terço da 

pena, para não 

reincidentes, ou 

metade, para 

reincidentes; 

Art. 5º Nos crimes 

praticados com 

grave ameaça ou 

violência à pessoa, 

o indulto será 

concedido, nas 

seguintes 

hipóteses: 

I - quando a pena 

privativa de 

liberdade não for 

superior a quatro 

anos, desde que, 

tenha cumprido: 

*regra indistinta, 

não fala em crime 

COM violência 

Art. 6º  

I - condenadas a 

pena privativa de 

liberdade não 

superior a oito 

anos, não 

substituída por 

restritivas de 

direitos ou multa, e 

não beneficiadas 

com a suspensão 

condicional da 

pena que, até a data 

da publicação 

deste Decreto, 

tenham cumprido 

um terço da pena, 

se não reincidentes, 

ou metade, se 

reincidentes; 

I – cumprido um 

terço da pena, se 

não reincidente, ou 

metade, se 

reincidente; ou 

Art. 1º 

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; 

Art. 5º, I 

a) um terço da 

pena, para não 

reincidentes, ou 

metade, para 

reincidentes; 

Art. 5º, I 

a) um terço da 

pena, se não 

reincidentes, ou 

metade, se 

reincidentes; 

*regra indistinta, 

não fala em crime 

COM violência 

Art. 6º  

I - condenadas a 

pena privativa de 

liberdade não 

superior a oito 

anos, não 

substituída por 

restritivas de 

direitos ou multa, e 

não beneficiadas 

com a suspensão 

condicional da 

pena que, até a data 
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da publicação 

deste Decreto, 

tenham cumprido 

um terço da pena, 

se não reincidentes, 

ou metade, se 

reincidentes; 

II – nas hipóteses 

do art. 15, 

cumprido um 

quarto da pena, se 

não reincidente, ou 

um terço, se 

reincidente. 

Art. 2º O tempo de 

cumprimento das 

penas previstas no 

art. 1º será 

reduzido para a 

pessoa: 

(incisos) 

§ 1º A redução de 

que trata o caput 

será de: 

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 

Art. 5º, I 

b) um quarto da 

pena, para não 

reincidentes, ou 

um terço, para 

reincidentes, nas 

hipóteses do § 1º, 

do art. 1º; 

Art. 5º, I 

b) um quarto da 

pena, se não 

reincidentes, ou 

um terço, se 

reincidentes, nas 

hipóteses do § 1º, 

do art. 1º; 

 

Art. 10º Nos crimes 

praticados com 

violência ou grave 

ameaça a pessoa, 

quando a pena 

privativa de 

liberdade for 

superior a quatro, 

mas não superior a 

oito anos, será 

concedido indulto 

quando: 

Art. 1º O indulto 

natalino coletivo 

será concedido às 

pessoas nacionais e 

estrangeiras que, 

até 25 de dezembro 

de 2017, tenham 

cumprido: 

Art. 5º 

II - quando a pena 

privativa de 

liberdade for 

superior a quatro e 

igual ou inferior a 

oito anos, desde 

que tenha havido 

cumprimento de: 

Art. 5º Nos crimes 

praticados com 

grave ameaça ou 

violência à pessoa, 

o indulto será 

concedido, nas 

seguintes 

hipóteses: 

II - quando a pena 

privativa de 

liberdade for 

superior a quatro e 

igual ou inferior a 

oito anos, desde 

que, tenha sido 

cumprido: 

*regra indistinta, 

não fala em crime 

COM violência 

Art. 6º  

I - condenadas a 

pena privativa de 

liberdade não 

superior a oito 

anos, não 

substituída por 

restritivas de 

direitos ou multa, e 

não beneficiadas 

com a suspensão 

condicional da 

pena que, até a data 

da publicação 

deste Decreto, 

tenham cumprido 

um terço da pena, 

se não reincidentes, 
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ou metade, se 

reincidentes; 

I – cumprida 

metade da pena, se 

não reincidente, ou 

dois terços, se 

reincidente; 

Art. 1º 

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; 

Art. 5º, II 

a) metade da pena, 

para não 

reincidentes, ou 

dois terços, para 

reincidentes; 

Art. 5º, II 

a) metade da pena, 

se não reincidentes, 

ou dois terços, se 

reincidentes; 

*regra indistinta, 

não fala em crime 

COM violência 

Art. 6º  

I - condenadas a 

pena privativa de 

liberdade não 

superior a oito 

anos, não 

substituída por 

restritivas de 

direitos ou multa, e 

não beneficiadas 

com a suspensão 

condicional da 

pena que, até a data 

da publicação 

deste Decreto, 

tenham cumprido 

um terço da pena, 

se não reincidentes, 

ou metade, se 

reincidentes; 

II – nas hipóteses 

do art. 15, 

cumprido um terço 

da pena, se não 

reincidente, ou 

metade, se 

reincidente. 

Art. 2º O tempo de 

cumprimento das 

penas previstas no 

art. 1º será 

reduzido para a 

pessoa: 

(incisos) 

§ 1º A redução de 

que trata o caput 

será de: 

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. 

Art. 5º, II 

b) um terço da 

pena, para não 

reincidentes, e 

metade, para 

reincidentes, nas 

hipóteses do § 1º, 

do art. 1º. 

Art. 5º, II 

b) um terço da 

pena, se não 

reincidentes, e 

metade, se 

reincidentes, nas 

hipóteses do § 1º, 

do art. 1º. 

 

Art. 11. O indulto 

será concedido às 

pessoas 

submetidas a 

Art. 6º O indulto 

natalino será 

concedido às 

pessoas 

Art. 9º O indulto 

será concedido às 

pessoas 

submetidas a 

Art. 7º O indulto 

será concedido às 

pessoas 

submetidas a 

Art. 12. Concede-se 

indulto às pessoas 

em medida de 

segurança que na 
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medida de 

segurança que, 

independentement

e da cessação de 

periculosidade, 

tenham suportado 

privação da 

liberdade, 

internação ou 

tratamento 

ambulatorial por 

período igual ou 

superior ao 

máximo da pena 

cominada à 

infração penal 

correspondente à 

conduta praticada 

ou, nos casos da 

substituição 

prevista no art. 183 

da Lei nº 7.210, de 

1984, por período 

igual ao 

remanescente da 

condenação 

cominada. 

submetidas a 

medida de 

segurança que, 

independentement

e 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. 

medida de 

segurança que, 

independentement

e da cessação de 

periculosidade, 

tenham suportado 

privação da 

liberdade, 

internação ou 

tratamento 

ambulatorial por 

período igual ou 

superior ao 

máximo da pena 

cominada à 

infração penal 

correspondente à 

conduta praticada 

ou, nos casos da 

substituição 

prevista no art. 183 

da Lei nº 7.210, de 

1984, por período 

igual ao 

remanescente da 

condenação 

cominada, 

garantindo o 

tratamento 

psicossocial 

adequado, de 

acordo com a Lei nº 

10.216, de 6 de abril 

de 2001. 

medida de 

segurança que, 

independentement

e da cessação de 

periculosidade, 

tenham suportado 

privação da 

liberdade, 

internação ou 

tratamento 

ambulatorial por 

período igual ou 

superior ao 

máximo da pena 

cominada à 

infração penal 

correspondente à 

conduta praticada 

ou, nos casos da 

substituição 

prevista no art. 183 

da Lei nº 7.210, de 

1984, por período 

igual ao 

remanescente da 

condenação 

cominada, 

garantindo o 

tratamento 

psicossocial 

adequado, de 

acordo com a Lei nº 

10.216, de 6 de abril 

de 2001. 

data da publicação 

deste decreto, 

independentement

e da cessação de 

periculosidade, 

tenham suportado 

privação da 

liberdade, 

internação ou 

tratamento 

ambulatorial por 

período igual ou 

superior ao 

máximo da pena 

cominada à 

infração penal 

correspondente à 

conduta praticada 

ou, nos casos da 

substituição 

prevista no art. 183 

da Lei de Execução 

Penal, por período 

igual ao 

remanescente da 

condenação 

cominada; 

Parágrafo único. A 

decisão que 

extinguir a medida 

de segurança 

determinará: 

Art. 6º 

Parágrafo único. A 

decisão que 

extinguir a medida 

de segurança, com 

o objetivo de 

reinserção 

psicossocial, 

determinará: 

Art. 9º 

Parágrafo único.  A 

decisão que 

extinguir a medida 

de segurança, 

objetivando a 

reinserção 

psicossocial, 

determinará: 

Parágrafo único. A 

decisão que 

extinguir a medida 

de segurança com 

base no resultado 

da avaliação 

individualizada 

realizada por 

equipe 

multidisciplinar e, 

objetivando a 

reinserção 

sem equivalente 
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psicossocial, 

determinará: 

I – 

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; 

Art. 6º, parágrafo 

único 

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; 

Art. 9º, parágrafo 

único 

I - o 

encaminhamento a 

Centro de Atenção 

Psicossocial ou 

outro serviço no 

território da pessoa 

com transtornos 

mentais em 

conflito com a lei, 

previamente 

indicado no Projeto 

Terapêutico 

Singular, tudo 

conforme os 

princípios da Rede 

de Atenção 

Psicossocial 

instituída e 

regulada conforme 

a Portaria MS n. 

3088, de 23.12.2011 

do Ministério da 

Saúde; 

I - o 

encaminhamento a 

centro de Atenção 

Psicossocial ou 

outro serviço na 

região de 

residência, 

previamente 

indicado pela 

Secretaria de 

Estado de Saúde, 

com a 

determinação para 

a busca ativa, se 

necessário, e com 

atendimento 

psicossocial à sua 

família caso de 

trate de medida 

apontada no 

projeto terapêutico 

singular, quando 

houver indicação 

de tratamento 

ambulatorial; 

sem equivalente 

II – 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 

Art. 6º, parágrafo 

único 

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 

Art. 9º, parágrafo 

único 

II - o acolhimento 

em serviço 

residencial 

terapêutico, nos 

moldes da Portaria 

MS n. 3088, de 

23.12.2011 do 

Ministério da 

Saúde, 

previamente 

indicado no Projeto 

Terapêutico 

Singular, devendo 

ser intimada para 

dar efetividade ao 

II - o acolhimento 

em serviço 

residencial 

terapêutico, nos 

moldes da Portaria 

nº 106/GM/MS, de 

11 de fevereiro de 

2000, do Ministério 

da Saúde, 

previamente 

indicado pela 

Secretaria de Saúde 

do Estado ou 

Município da 

última residência, 

quando não houve 

condições de 

sem equivalente 
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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; 

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; 

PTS a Secretaria de 

Saúde do 

Município de 

território da pessoa 

em cumprimento 

de medida de 

segurança ou, 

subsidiariamente, 

a Secretaria de 

Saúde do Estado; 

acolhimento 

familiar ou 

moradia 

independente; 

III – 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 

desinstitucionaliza

ção, nos termos 

estabelecidos no 

art. 5º da Lei nº 

10.216, de 6 de abril 

de 2001; e 

Art. 6º, parágrafo 

único 

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 

desinstitucionaliza

ção, nos termos 

estabelecidos no 

art. 5º da Lei nº 

10.216, de 6 de abril 

de 2001; e 

Art. 9º, parágrafo 

único 

III - o cumprimento 

do projeto 

terapêutico 

singular para alta 

planejada e 

reabilitação 

psicossocial 

assistida quando 

houver a indicação 

de internação 

hospitalar, por 

critérios médicos 

ou por ausência de 

processo de 

desinstitucionaliza

ção, nos termos do 

art. 5º da Lei nº 

10.216, de 2001; e 

III - o 

encaminhamento 

ao serviço de saúde 

em que receberá o 

tratamento 

psiquiátrico, 

indicado 

previamente pela 

Secretaria de 

Estado da Saúde, 

com cópia do 

prontuário médico, 

e determinação de 

realização de 

projeto terapêutico 

singular para alta 

planejada e 

reabilitação 

psicossocial 

assistida, nos 

termos do art. 5º da 

Lei nº 10.216, de 

2001, quando 

houver a indicação 

de internação 

hospitalar, por 

critérios médicos 

ou por ausência de 

processo de 

desinstitucionaliza

ção; e 

sem equivalente 

IV – ciência ao 

Ministério Público 

dos Estados ou do 

Art. 6º, parágrafo 

único 

Art. 9º, parágrafo 

único 

IV - ciência ao 

Ministério Público 

do local de 

sem equivalente 
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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 6 

de julho de 2015. 

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. 

IV - ciência ao 

Ministério Público 

do local do 

território da pessoa 

com transtornos 

mentais para 

acompanhamento 

da inclusão do 

paciente em 

tratamento de 

saúde e para 

avaliação de sua 

situação civil, nos 

termos da Lei 

Brasileira de 

Inclusão (Lei n. 

13.146/15). 

residência do 

paciente para 

acompanhamento 

da inclusão do 

paciente em 

tratamento de 

saúde e para 

avaliação de sua 

situação civil. 

Art. 12. O indulto 

será concedido às 

pessoas 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade que 

tenham sido 

vítimas de tortura 

no curso do 

cumprimento de 

sua pena, nos 

termos da Lei nº 

9.455, de 1997, 

quando praticada 

por agente público 

ou investido em 

função pública, 

reconhecida por 

decisão judicial 

colegiada ou de 

segundo grau de 

jurisdição. 

Art. 1º 

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. 8º O indulto 

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. 6º O indulto 

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 19997, 

praticada por 

agente público ou 

investido em 

função pública, 

com decisão 

transitada em 

julgado. 

Art. 16. Concede-se 

indulto a pessoas 

condenadas à pena 

privativa de 

liberdade que, até a 

data de publicação 

deste Decreto, 

tenham sido 

vítimas de tortura, 

nos termos da Lei 

nº 9.455, de 7 de 

abril de 1997, com 

decisão transitada 

em julgado, 

praticada por 

agente público ou 

investido em 

função pública no 

curso do 

cumprimento da 

sua privação de 

liberdade. 

Art. 13. O indulto 

aperfeiçoar-se-á 

somente 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente sem equivalente 
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decorridos vinte e 

quatro meses ou o 

prazo que restava 

para extinção da 

pena, o que ocorrer 

primeiro, a contar 

da expedição do 

termo do benefício. 

§ 1º Se o 

beneficiário não 

vier a ser 

processado por 

crime doloso, 

excetuado o de 

menor potencial 

ofensivo, praticado 

no período 

previsto no caput, 

extinguir-se-á a 

punibilidade na 

forma do art. 107, 

II, do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 1940 – 

Código Penal. 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente sem equivalente 

§ 2º Não impedirá 

o aperfeiçoamento 

do indulto a 

superveniência de 

decisão 

condenatória da 

qual resultem 

penas restritivas de 

direito cumuladas 

ou não com multa, 

ou suspensão 

condicional da 

pena. 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente sem equivalente 

Art. 14. A 

comutação da pena 

privativa de 

liberdade 

remanescente, 

aferida em 25 de 

dezembro de 2018, 

será concedida nas 

seguintes 

proporções: 

Art. 7º A 

comutação da pena 

privativa de 

liberdade 

remanescente, 

aferida em 25 de 

dezembro de 2017, 

será concedida, nas 

seguintes 

proporções: 

Art. 10 A 

comutação da pena 

privativa de 

liberdade 

remanescente será 

concedida, nas 

seguintes 

proporções: 

* não há previsão 

de comutação 

sem equivalente 

*a comutação, na 

proposta de 2016, 

foi prevista no 

seguinte 

dispositivo: 

Art. 21. Comutam-

se as penas 

privativas de 

liberdade por 

prestação de 
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serviços à 

comunidade, nos 

moldes do art. 46 

do Código Penal, 

impostas às 

pessoas que não 

estejam cumprindo 

pena por crime 

cometido com 

violência ou grave 

ameaça a pessoa, 

desde que, na data 

da publicação 

desde Decreto, 

restem por cumprir 

6 (seis) anos ou 

menos, se 

primário, ou 4 

(quatro) anos ou 

menos, se 

reincidente. 

§1º A prestação de 

serviços à 

comunidade por 

que for comutada 

pena privativa de 

liberdade será 

fiscalizada pelo 

juízo da execução, 

nos termos dos 

arts. 149 e 150 da 

Lei de Execução 

Penal 

§ 2º A prestação de 

serviços à 

comunidade terá 

duração 

equivalente à 

comutada e estará 

sujeita às hipóteses 

de conversão 

previstas nos §§ 4º 

e 5º do artigo 44 do 

Código Penal. 

§ 3º Para a 

comutação de 

penas impostas 
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pelos crimes 

elencados no inciso 

II do art. 5º deste 

Decreto, exige-se 

adicionalmente o 

cumprimento de 

dois quintos das 

penas, se primário, 

e três quintos, se 

reincidente, aferido 

na data da 

publicação deste 

Decreto. 

I – em um terço, se 

não reincidente, ou 

em um quarto, se 

reincidente, à 

pessoa condenada 

à pena privativa de 

liberdade não 

superior a doze 

anos de reclusão 

por crime cometido 

sem violência ou 

grave ameaça a 

pessoa, que tenha 

cumprido, até 25 

de dezembro de 

2018, um quarto da 

pena, se não 

reincidente, ou um 

terço, se 

reincidente; e 

Art. 7º 

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; 

Art. 10 

I – em um terço, se 

não reincidentes, e 

em um quarto, se 

reincidentes, às 

pessoas 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade não 

superior a doze 

anos de reclusão 

por crime cometido 

sem violência ou 

grave ameaça, que, 

até 25 de dezembro 

de 2017, tenham 

cumprido um 

quarto da pena, se 

não reincidentes, 

ou um terço, se 

reincidentes; 

sem equivalente sem equivalente 

II – quando se 

tratar das hipóteses 

previstas no art. 15, 

em dois terços, se 

não reincidente, ou 

em metade, se 

reincidente, à 

pessoa condenada 

a pena privativa de 

liberdade por 

crime cometido 

sem violência ou 

grave ameaça a 

*proposta de 2018 

ampliou o alcance 

(rol do art 15), pois 

decreto de 2017 

limitou à mulher 

que tenha 

filho/neto 

Art. 7º 

II - em dois terços, 

se não reincidente, 

quando se tratar de 

mulher condenada 

por crime cometido 

*proposta de 2018 

ampliou o alcance 

(rol do art 15), pois 

proposta de 2017 

limitou à mulher 

que tenha 

filho/neto 

Art. 10 

II – em dois terços, 

se não reincidentes, 

quando se tratar de 

mulheres 

condenadas por 

sem equivalente sem equivalente 
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pessoa, que tenha 

cumprido, até 25 

de dezembro de 

2018, um quinto da 

pena. 

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. 

crime cometido 

sem violência ou 

grave ameaça e que 

tenham filho 

menor de dezesseis 

anos de idade ou 

de qualquer idade 

se considerado 

pessoa com 

deficiência ou 

portador de doença 

crônica grave e que 

necessite de seus 

cuidados, desde 

que cumprido um 

quinto da pena até 

25 de dezembro de 

2017; 

III – à metade, se 

reincidentes, 

quando se tratar de 

mulheres 

condenadas por 

crime cometido 

sem violência ou 

grave ameaça e que 

tenha filho menor 

de dezesseis anos 

de idade ou de 

qualquer idade se 

considerado 

pessoa com 

deficiência ou 

portador de doença 

crônica grave e que 

necessite de seus 

cuidados, desde 

que cumprido um 

quinto da pena até 

25 de dezembro de 

2017. 

Parágrafo único. A 

comutação a que se 

refere o caput será 

concedida à pessoa 

condenada à pena 

privativa de 

Art. 7º 

Parágrafo único. A 

comutação a que se 

refere o caput será 

concedida às 

pessoas 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente 
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liberdade que não 

tenha, até 25 de 

dezembro de 2018, 

obtido comutação 

decorrente de 

outros Decretos, 

independentement

e de pedido 

anterior. 

condenadas à pena 

privativa de 

liberdade que não 

tenham, até 25 de 

dezembro de 2017, 

obtido as 

comutações 

decorrentes de 

Decretos 

anteriores, 

independentement

e de pedido 

anterior. 

Art. 15. O tempo de 

cumprimento das 

penas será 

reduzido, para fins 

do indulto e da 

comutação 

previstos neste 

Decreto, para a 

pessoa: 

Art. 2º O tempo de 

cumprimento das 

penas previstas no 

art. 1º será 

reduzido para a 

pessoa: 

Art. 1º 

§ 1º Os requisitos 

para concessão de 

indulto serão 

diferenciados na 

hipótese de 

pessoas: 

* não há previsão 

de comutação 

Art. 1º 

§ 1º Os requisitos 

para concessão de 

indulto serão 

diferenciados na 

hipótese de 

pessoas: 

*alguns artigos 

previam indulto 

indistinto, sem 

obrigação de 

cumprimento 

mínimo de pena, 

outros fixavam 

algum redutor 

Sem equivalente 

dada a vigência de 

decreto específico 

Art. 2º 

I - gestante; 

Art. 1º, § 1º 

I - gestantes; 

Art. 1º 

I - gestantes; 

sem equivalente 

I – com idade igual 

ou superior a 

sessenta anos; 

Art. 2º 

II - com idade igual 

ou superior a 

setenta anos; 

Art. 1º, § 1º 

II – com idade igual 

ou superior a 60 

anos (art. 1º, da Lei 

nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003); 

Art. 1º 

II - maiores de 70 

anos de idade; 

Art. 7º Concede-se 

indulto às pessoas 

que contavam com 

pelo menos 60 

(sessenta) anos de 

idade na data da 

publicação deste 

Decreto se 

condenadas a 

penas privativas de 

liberdade impostas 

por crimes 

cometidos, desde 

que não 

substituídas por 

restritivas de 

direitos ou 

beneficiadas com 

sursis penal e que 

tenham cumprido 

pelo menos um 

terço do total, se 
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primários, ou 

metade, se 

reincidentes. 

Parágrafo único. 

Concede-se o 

indulto às pessoas 

com idade igual ou 

superior a setenta 

anos que tenham 

cumprido um 

quarto da pena, se 

não reincidentes, 

ou um terço, se 

reincidentes. 

II – com idade 

inferior a vinte e 

um anos; 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente sem equivalente 

III – que tenha filho 

ou filha, ou neto ou 

neta, de até 

quatorze anos de 

idade ou de 

qualquer idade, se 

portador de doença 

crônica grave ou 

com deficiência, 

que dependa de 

seus cuidados, 

condição a ser 

reconhecida pelo 

juízo da execução, 

presumida em 

relação às 

mulheres e salvo 

em relação aos 

crimes contra 

aqueles praticados; 

Art. 2º 

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; 

§ 2º As hipóteses 

previstas nos 

incisos III e IV do 

caput não incluem 

as pessoas 

condenadas por 

crime praticado 

com violência ou 

grave ameaça 

Art. 1º, § 1º 

III - que tenham 

filho ou filha de até 

doze anos de idade 

ou de qualquer 

idade se pessoa 

com doença 

crônica grave ou 

com deficiência, 

nos termos da Lei 

nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015 – 

Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, 

que necessite de 

seus cuidados; 

IV – que tenham 

neto ou neta de até 

doze anos de idade 

ou de qualquer 

idade se pessoa 

com deficiência 

que necessite de 

seus cuidados e 

esteja sob a sua 

responsabilidade; 

§ 2º As hipóteses 

previstas nos 

incisos III e IV do § 

1º não alcançam as 

Art. 1º 

III - que tenham 

filho ou filha 

menor de doze 

anos ou com 

doença crônica 

grave ou com 

deficiência que 

necessite de seus 

cuidados diretos; 
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contra o filho ou o 

neto ou por crime 

de abuso sexual 

cometido contra 

criança, 

adolescente ou 

pessoa com 

deficiência. 

pessoas 

condenadas por 

crime praticado 

com violência ou 

grave ameaça 

contra o filho, filha, 

neto ou neta, ou 

por crimes de 

abuso sexual 

contra crianças, 

adolescentes ou 

pessoas com 

deficiência. 

IV – com 

paraplegia, 

tetraplegia ou 

cegueira adquirida 

posteriormente à 

prática do delito ou 

dele consequente, 

comprovada por 

laudo de médico 

designado pelo 

juízo da execução; 

Art. 2º 

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; 

Art. 1º, § 1º 

VI - com 

paraplegia, 

tetraplegia ou 

cegueira, 

adquiridos 

posteriormente à 

prática do delito e 

se comprovem por 

laudo médico 

oficial, ou, na falta 

deste, por médico 

designado pelo 

juízo da execução; 

Art. 1º 

V - com paraplegia, 

tetraplegia ou 

cegueira, desde 

que tais condições 

não sejam 

anteriores à prática 

do delito e se 

comprovem por 

laudo médico 

oficial ou, na falta 

deste, por médico 

designado pelo 

juízo da execução; 

ou 

Art. 8º Concede-se 

indulto às pessoas 

com paraplegia, 

tetraplegia, 

hemiplegia ou 

cegueira, desde 

que tais condições 

não sejam 

anteriores à prática 

do delito e 

devidamente 

comprovadas por 

laudo médico 

oficial ou, na falta 

deste, por médico 

designado pelo 

juízo da execução. 

*quanto ao tema, a 

proposta de 2016 

previa indulto 

também na 

hipótese de 

existência da 

doença ao tempo 

do crime: 

Art. 9º Concede-se 

indulto às pessoas 

com paraplegia, 

tetraplegia, 

hemiplegia ou 

cegueira que 

apresentem grave 

limitação de 

atividade e 
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restrição de 

participação ou 

exijam cuidados 

contínuos que não 

possam ser 

prestados no 

estabelecimento 

penal que já 

apresentavam a 

condição ao tempo 

do crime, e tiverem 

reconhecida a 

inexistência de 

estrutura 

adequada do 

sistema prisional 

para a atenção de 

suas necessidades 

pelo juízo da 

execução. 

Parágrafo único. O 

juiz que proferir a 

sentença 

condenatória 

poderá reconhecer 

a hipótese prevista 

no caput. 

V – acometida de 

doença grave, que 

apresente grave 

limitação de 

atividade ou que 

exija cuidados 

contínuos que não 

possam ser 

prestados no 

estabelecimento 

penal, desde que 

comprovada por 

laudo de médico 

designado pelo 

juízo da execução; 

Art. 2º 

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 

Art. 1º, § 1º 

VII - acometidas de 

doença grave e 

permanente que 

apresentem grave 

limitação de 

atividade e 

restrição de 

participação, ou 

exijam cuidados 

contínuos que não 

possam ser 

prestados no 

estabelecimento 

penal, desde que 

comprovada a 

hipótese por laudo 

médico oficial, ou, 

na falta deste, por 

médico designado 

Art. 1º 

VI - acometidas de 

doença grave e 

permanente que 

apresentem grave 

limitação de 

atividade e 

restrição de 

participação ou 

exijam cuidados 

contínuos que não 

possam ser 

prestados no 

estabelecimento 

penal, desde que 

comprovada a 

hipótese por laudo 

médico oficial ou, 

na falta deste, por 

médico designado 

*a proposta para o 

decreto 2018 

alcança doenças 

graves anteriores 

ou posteriores ao 

crime. A proposta 

de 2016 dividiu as 

hipóteses em 2 

artigos: 

Art. 10. Concede-se 

indulto às pessoas 

acometidas de 

doenças graves e 

permanentes que 

apresentem severa 

limitação de 

atividade e 

restrição de 

participação ou 

exijam cuidados 
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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 

estabelecimento 

penal; 

pelo juízo da 

execução, 

constando o 

histórico da 

doença, caso não 

haja oposição da 

pessoa condenada; 

pelo juízo da 

execução, 

constando o 

histórico da 

doença, caso não 

haja oposição da 

pessoa condenada. 

contínuos que não 

possam ser 

prestados no 

estabelecimento 

penal, desde que 

comprovada 

perante o juízo da 

execução e que a 

condição não 

existia ao tempo do 

crime. 

Parágrafo único. O 

juiz que proferir a 

sentença 

condenatória 

poderá reconhecer 

a hipótese prevista 

no caput. 

Art. 11. Concede-se 

indulto às pessoas 

acometidas de 

doenças graves, 

ainda que não 

sejam permanentes 

ou que 

preexistentes em 

relação ao 

cometimento do 

delito, que exijam 

cuidados que não 

possam ser 

prestados no 

estabelecimento 

penal, desde que 

haja vaga 

disponível na rede 

pública de saúde. 

VI – indígena, com 

Registro 

Administrativo de 

Nascimento de 

Indígenas ou outro 

documento que o 

comprove, a 

critério do juízo da 

execução. 

Art. 2º 

IX - indígena, que 

possua Registro 

Administrativo de 

Nascimento de 

Indígenas ou outro 

documento 

comprobatório 

equivalente. 

Art. 1º, §1º 

VIII – indígenas, 

com Registro 

Administrativo de 

Nascimento de 

Indígenas, ou 

outros documentos 

que comprovem a 

autodeclaração de 

indígena; 

sem equivalente sem equivalente 
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Art. 16. O indulto e 

a comutação 

condicionais de 

que trata este 

Decreto são 

cabíveis, ainda que: 

Art. 11. O indulto 

natalino e a 

comutação de pena 

de que trata este 

Decreto são 

cabíveis, ainda que: 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente 

I – a sentença tenha 

transitado em 

julgado para a 

acusação, sem 

prejuízo do 

julgamento de 

recurso da defesa 

em instância 

superior; 

Art. 11 

I - a sentença tenha 

transitado em 

julgado para a 

acusação, sem 

prejuízo do 

julgamento de 

recurso da defesa 

em instância 

superior; 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente 

II – haja recurso da 

acusação que não 

vise a majorar a 

quantidade da 

pena ou agravar as 

condições exigidas 

para a declaração 

do indulto; 

Art. 11 

II - haja recurso da 

acusação de 

qualquer natureza 

após a apreciação 

em segunda 

instância; 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente 

III – a pessoa 

condenada esteja 

em livramento 

condicional; 

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: 

IV - esteja em 

livramento 

condicional. 

 *previu-se 

requisito 

diferenciado para 

quem estivesse em 

livramento 

condicional 

Art. 1º 

§ 1º Os requisitos 

para concessão de 

indulto serão 

diferenciados na 

hipótese de 

pessoas: 

IV - que estejam 

cumprindo pena 

no regime 

semiaberto ou 

aberto ou estejam 

em livramento 

condicional e 

tenham 

frequentado, ou 

estejam 

*previu-se 

requisito 

diferenciado para 

quem estivesse em 

livramento 

condicional 

Art. 13 Concede-se 

indulto por mérito 

às pessoas que: 

II – tenham sido 

condenadas a pena 

privativa de 

liberdade não 

superior a doze 

anos, desde que já 

tenham cumprido 

um terço da pena, 

se não reincidentes, 

ou metade, se 

reincidentes, 

estejam cumprindo 

pena no regime 

semiaberto ou 
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frequentando 

curso de ensino 

fundamental, 

médio, superior, 

profissionalizante 

ou de 

requalificação 

profissional, na 

forma do art. 126, 

caput, da Lei nº 

7.210, de 11 de 

julho de 1984, ou 

exercido trabalho, 

no mínimo por 

doze meses nos 

três anos contados 

retroativamente a 

25 de dezembro de 

2016; 

aberto ou estejam 

em livramento 

condicional, e 

tenham 

frequentado, ou 

estejam 

frequentando 

curso de ensino 

fundamental, 

médio, superior, 

profissionalizante, 

ou ainda de 

requalificação 

profissional, na 

forma do art. 126, 

caput, da Lei de 

Execução Penal, no 

mínimo por doze 

meses nos três anos 

contados 

retroativamente a 

data da publicação 

deste Decreto; 

IV – a pessoa 

condenada 

responda a outro 

processo criminal, 

mesmo que tenha 

por objeto um dos 

crimes previstos no 

art. 3º; 

Art. 11 

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 

sem equivalente sem equivalente *a possibilidade de 

indulto a quem 

responde a outro 

processo criminal 

foi prevista, mas 

misturada a várias 

outras regras: 

Art. 2º 

§ 3º A existência de 

outros processos 

criminais em 

andamento não 

impede a decisão 

declaratória de 

indulto ou 

comutação 

concedidos por 

este Decreto, 

incidindo estes, 

todavia, apenas 

sobre as 

condenações já 

proferidas na data 

da sua publicação, 
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com trânsito em 

julgado para a 

acusação, ainda 

que não tenha sido 

expedida ou 

autuada a 

respectiva guia de 

recolhimento. 

V – não tenha sido 

expedida a guia de 

recolhimento. 

Art. 11 

IV - a guia de 

recolhimento não 

tenha sido 

expedida. 

   

Art. 17. Os 

benefícios de que 

trata este Decreto 

serão concedidos 

pelo juiz do 

processo de 

conhecimento na 

hipótese de 

condenado 

primário, desde 

que haja o trânsito 

em julgado da 

sentença 

condenatória para 

a acusação. 

Art. 13. 

§ 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. 15 

§ 4º Fica facultada 

ao juiz do processo 

de conhecimento a 

concessão dos 

direitos 

contemplados 

neste Decreto, na 

hipótese de 

pessoas 

condenadas 

primárias, desde 

que haja o trânsito 

em julgado da 

sentença 

condenatória para 

a acusação. 

sem equivalente *regra da 

competência foi 

prevista de forma 

diferente e a de 

trânsito em julgado 

também foi 

contemplada, mas 

em dispositivos 

distintos: 

Art. 2º Ao Juiz da 

Execução 

competente caberá 

reconhecer o 

preenchimento dos 

requisitos 

previstos neste 

Decreto e declarar 

a extinção da 

punibilidade ou a 

comutação das 

penas, nos termos 

do art. 193 da Lei 

de Execução Penal. 

§ 3º A existência de 

outros processos 

criminais em 

andamento não 

impede a decisão 

declaratória de 

indulto ou 

comutação 

concedidos por 

este Decreto, 

incidindo estes, 
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todavia, apenas 

sobre as 

condenações já 

proferidas na data 

da sua publicação, 

com trânsito em 

julgado para a 

acusação, ainda 

que não tenha sido 

expedida ou 

autuada a 

respectiva guia de 

recolhimento. 

Art. 18. A 

autoridade que 

detiver a custódia 

dos presos ou os 

órgãos de execução 

previstos no art. 61 

da Lei nº 7.210, de 

1984, 

encaminharão à 

Defensoria Pública, 

ao Ministério 

Público, ao 

Conselho 

Penitenciário e ao 

juízo da execução, 

preferencialmente 

por meio digital, na 

forma estabelecida 

pelo art. 4º, caput, I, 

“f”, da Lei nº 

12.714, de 14 de 

setembro de 2012, 

ou equivalente, a 

lista das pessoas 

que satisfaçam os 

requisitos 

necessários para a 

concessão dos 

benefícios 

previstos neste 

Decreto. 

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. 

Art. 15 A 

autoridade que 

detiver a custódia 

dos presos e os 

órgãos de execução 

previstos no art. 61 

da Lei de Execução 

Penal, deverão 

encaminhar 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 dos 

direitos previstos 

neste Decreto. 

sem equivalente *quanto ao tema, 

proposta 2016 era 

muito diferente: 

Art. 22. O 

procedimento 

eletrônico para 

concessão 

automatizada de 

indulto ou 

comutaçao às 

pessoas que 

preenchem os 

requisitos deste 

Decreto, nos 

Tribunais que 

aderiram ao 

Sistema Eletrônico 

de Execução 

Unificada (SEEU) 

disponibilizado 

pelo Conselho 

Nacional de Justiça 

(CNJ), para fins do 

disposto na Lei 

12.714, de 14 de 

setembro de 2012, 

dar-se-á por meio 

de homologação 

judicial do teor da 

certidão lançada 

nos autos por 

escrivão ou 

servidor 

juramentado com 
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fé pública, de que 

estão cumpridos os 

requisitos do 

Decreto, com base 

na listagem 

expedida 

automaticamente 

pelo sistema,  com 

o inteiro teor 

devidamente 

conferido e 

previamente 

disponibilizado 

para consulta na 

mesa do membro 

do Ministério 

Público e da Defesa 

para eventual 

impugnação antes 

da homologação.  

§ 1º Até o dia 10 de 

janeiro do ano 

seguinte à 

publicação deste 

Decreto, o sistema 

SEEU, por meio de 

calculos 

eletrônicos, listará 

os condenados 

que, em análise 

preliminar, 

preencham os 

requisitos 

previstos; 

§ 2º A lista geral 

dos que preenchem 

os requisitos, com 

os respectivos 

processos 

eletrônicos 

individuais, será 

disponibilizada na 

mesa do Membro 

do Ministério 

Público, da 

Defensoria Pública 

ou do Defensor 
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constituído para 

consulta e 

qualquer 

impugnação a fim 

de que se 

manifestem até o 

dia 20 de janeiro 

subsequente.  

§ 3º Não havendo 

impugnação e 

decorrido o prazo 

do dia 20 de 

janeiro, o servidor 

lançará certidão 

nos autos, em 3 

dias úteis, 

conforme 

orientação do 

Conselho Nacional 

de Justiça/DMF e 

submeterá o 

processo à 

homologação 

judicial para 

concessão do 

indulto ou 

comutação, com 

relatório 

atualizado.   

§ 4º Havendo 

impugnação os 

autos serão 

conclusos a 

autoridade 

competente. 

§ 1º O 

procedimento 

previsto no caput 

será iniciado pela 

parte interessada, 

seu representante, 

cônjuge ou 

companheiro, 

ascendente ou 

descendente; pela 

defesa do apenado; 

pela Defensoria 

Art. 13. 

§ 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 

Art. 15 

§ 1º O 

procedimento 

previsto no caput 

será iniciado de 

ofício, entretanto, 

admite-se que seja 

realizado mediante 

requerimento da 

parte interessada, 

de seu 

representante, de 

sem equivalente sem equivalente 
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Pública; pelo 

Ministério Público; 

ou de ofício, 

quando tais órgãos 

da execução penal, 

intimados para 

manifestação em 

prazo não superior 

a dez dias, 

mantiverem-se 

inertes. 

companheiro, 

ascendente ou 

descendente. 

seu cônjuge ou 

companheiro, de 

ascendente ou 

descendente. 

§ 2º O juízo da 

execução proferirá 

decisão para 

conceder ou não o 

benefício, ouvidos 

o Ministério 

Público e a defesa 

do beneficiário. 

Art. 13. 

§ 2º O juízo 

competente 

proferirá a decisão, 

após ouvidos o 

Ministério Público 

e a defesa do 

beneficiário. 

Art. 15 

§ 2º O juízo da 

execução proferirá 

decisão para 

conceder ou não o 

direito, ouvidos o 

Ministério Público 

e a defesa do 

beneficiário. 

sem equivalente sem equivalente 

§ 3º Para o atender 

ao disposto neste 

Decreto, as 

Defensorias 

Públicas e os 

Ministérios 

Públicos dos 

Estados e da União 

poderão realizar 

mutirões, em até 60 

(sessenta) dias da 

entrada em vigor 

deste Decreto. 

Art. 13. 

§ 3º Para atender ao 

disposto neste 

Decreto, os 

Tribunais poderão 

organizar 

mutirões. 

Art. 15 

§ 3º Para o atender 

ao disposto neste 

Decreto, os 

Tribunais poderão 

organizar 

mutirões. 

sem equivalente sem equivalente 

§ 4º O Conselho 

Nacional de 

Política Criminal e 

Penitenciária 

disponibilizará às 

instituições 

mencionadas no 

parágrafo anterior 

página eletrônica 

na rede mundial de 

computadores, a 

fim de que 

registrem sua 

sem equivalente sem equivalente sem equivalente sem equivalente 
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atuação nos 

mutirões. 

Art. 19. A 

declaração de 

indulto terá 

preferência sobre a 

decisão de 

qualquer outro 

incidente no curso 

da execução penal, 

exceto medidas 

urgentes. 

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. 16 A 

declaração de 

indulto e de 

comutação das 

penas terá 

preferência sobre a 

decisão de 

qualquer outro 

incidente no curso 

da execução penal, 

salvo medidas 

urgentes 

Art. 12. A 

declaração de 

indulto terá 

preferência sobre a 

decisão de 

qualquer outro 

incidente no curso 

da execução penal. 

sem equivalente 

Art. 20. Este 

Decreto entra em 

vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 15. Este 

Decreto entra em 

vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 17 Este 

Decreto entra em 

vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 13. Este 

Decreto entra em 

vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 23. Este 

Decreto entra em 

vigor na data de 

sua publicação. 

 

 


