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Nota Técnica – Decreto 9.246/2017 (Indulto) 

 

 

A Associação Paulista do Ministério Público (APMP), 

entidade que representa mais de 3.000 Promotores e Procuradores de Justiça, 

da ativa e aposentados, vem a público manifestar seu posicionamento contrário 

ao Decreto 9.246, de 21 de dezembro de 2017, editado pelo Presidente da 

República, Michel Temer, que concede “indulto natalino e comutação de penas e 

dá outras providências”, pelos motivos aduzidos a seguir. 

O indulto, nos mesmos moldes que a anistia e a graça, tem 

natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade (artigo 107, inciso II, do 

Código Penal), funcionando como forma de indulgência concedida pelo 

soberano.1 Ao contrário da anistia, que é concedida pelo Congresso Nacional 

(artigo 48, inciso VIII, da Constituição), a graça e o indulto só podem ser 

concedidos pelo Presidente da República, conforme o artigo 84, caput, inciso XII, 

e parágrafo único, da Constituição. A graça é, em regra, individual e solicitada 

                                                 
1 Cf. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1949. 
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pelo condenado, ao passo que o indulto é coletivo e concedido 

espontaneamente.2 

Em sua gênese, o indulto possui caráter nitidamente humanitário, 

originando-se da necessidade de salvaguardar pessoas presas que estejam em 

situações extremamente delicadas (v.g., enfermidade, deficiência etc.). Evita-se, 

desse modo, o rigor excessivo de penas privativas de liberdade.3 Nesse sentido, 

ensina Ruy Barbosa que4: 

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, 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. 

No Brasil, as sanções penais somente são impostas após a 

estrita observância das fases do processo penal, conforme os procedimentos 

previstos na legislação pátria. O juiz monocrático, ao sentenciar um processo 

criminal, analisa as provas constantes dos autos e aplica o direito à situação sub 

examine, condenando ou absolvendo o réu. Tanto a parte autora quanto a parte 

requerida, se insatisfeitas com a decisão, podem interpor recurso e solicitar ao 

                                                 
2 Cf. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1964. 

3  Cf. ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 
brasileiro – Parte Geral. Vol. 1. 8. ed. São Paulo: RT, 2009. 

4 Cf. BARBOSA, Ruy – Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1933, 
v. III, p. 257. 
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tribunal uma nova apreciação do acervo probatório. Assim, uma vez prolatado 

acórdão pelo tribunal ad quem, onde o julgamento é colegiado, o Estado define 

sua posição definitiva quanto ao caso, julgando procedente ou improcedente a 

acusação. Veja-se: são duas instâncias de magistrados – juiz em primeiro grau 

e desembargadores em segundo grau – que analisam todo o acervo probatório 

e proferem a respectiva decisão, após longos e regrados procedimentos 

criminais, em que são profundamente respeitados a ampla defesa e o 

contraditório. A par disso, existem os recursos extraordinários, ou seja, 

instrumentos jurídicos incomuns, excepcionais, que tratam de eventuais 

circunstâncias anormais do processo. A mens legis dos referidos instrumentos é 

precipuamente impor respeito: a) às leis federais, por meio de recurso especial 

endereçado ao Superior Tribunal de Justiça; e b) à Constituição Federal, por 

meio de recurso extraordinário encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. 

Considerando que, em regra, as penas impostas pelo Poder 

Judiciário são justas, proporcionais e razoáveis, em razão dos mandamentos 

encartados na Constituição (artigo 5º, caput), resta ao indulto salvaguardar 

pessoas presas que estejam em situações extremamente delicadas. Nesse 

sentido, Mirabete sustenta que: 

[...] o indulto exige, para sua concessão, requisitos subjetivos que somente 

podem ser apurados e comprovados pelos órgãos administrativos da 

execução. São os casos, por exemplo, de ter o condenado participado do 

processo de ressocialização, de ter comportamento satisfatório e bom 

desempenho no trabalho, de apresentar condições pessoais que façam 

presumir que não voltará a delinqüir etc.5 

                                                 
5  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal – Comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-84. São 
Paulo: Atlas, p. 807 
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Todavia, para a concessão do indulto, devem ser respeitadas as 

demais normas e os princípios correlatos consignados na Carta Magna, como, 

por exemplo, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (artigo 37, § 5º), a 

proibição de legislar sobre matéria penal (artigo 62, § 1º, alínea b), a vedação da 

proteção penal deficiente (artigo 5º, caput), a separação dos Poderes (artigo 2º), 

a proporcionalidade (artigo 5, caput, inciso LIV) e a individualização da pena 

(artigo 5º, caput, inciso XLVI). 

Desse modo, é materialmente inconstitucional o Decreto na 

parte em que pretende perdoar as multas e as obrigações de ressarcir os danos 

causados, especialmente aquelas impostas em condenações por delitos que 

causam danos ao erário. In verbis: 

Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada 

cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na 

Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. O indulto será concedido 

independentemente do pagamento: I - do valor multa, aplicada de forma 

isolada ou cumulativamente; ou II - do valor de condenação pecuniária de 

qualquer natureza. 

Registre-se que, em razão de seu caráter humanitário, o indulto 

não possui a mínima relação com as penas pecuniárias, bem como também não 

se coaduna com as penas restritivas de direito ou outros substitutivos da prisão. 

Ora, se o instituto em voga existe para evitar prisões injustas, não faz o menor 

sentido perdoar multas ou outras penas restritivas de direitos, assim como 

também não pode beneficiar quem esteja em regime aberto ou gozando 

livramento condicional. Por conseguinte, são inconstitucionais as normas 

constantes no artigo 8º do referido Decreto: 
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Art. 8º Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de 

pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que: I - teve a pena 

privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; II - esteja 

cumprindo a pena em regime aberto; III - tenha sido beneficiada com a 

suspensão condicional do processo; ou IV - esteja em livramento condicional. 

Ademais, quanto ao ressarcimento ao erário, o artigo 37, caput 

e § 5º, da Constituição Federal determina que: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 

ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.  

De acordo com o sistema constitucional vigente, a pretensão de 

ressarcimento está fundamentada em suposto ilícito criminal que causa dano à 

sociedade e revela conduta revestida de grau de reprovabilidade pronunciado. 

Por essa razão, não é admissível reconhecer a regra da prescritibilidade, 

violando o Decreto 9.246, de 21 de dezembro de 2017, de forma direta, o telos 

da norma constitucional. 

Não bastasse, embora o Presidente da República possa 

conceder o indulto segundo critérios de conveniência e oportunidade, a medida 

deve ter como objetivo prevenir o cumprimento de penas corporais 

desproporcionais e indeterminadas. Assim, não é dado extinguir penas de forma 

arbitrária, notadamente após o cumprimento ínfimo da pena (v.g., artigo 1º, caput, 

inciso I, do Decreto), pois o Poder Executivo se encontra limitado pelo exercício 

da função penal pelo Poder Judiciário, bem como pela necessidade de punir 

quem praticou crimes, obrigar o delinquente reparar o dano, reabilitar o infrator 
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e prevenir a prática de outros delitos. Esses objetivos da pena, alcançáveis por 

meio da função judicial, caso elididos pelo indulto, descredenciam o Poder 

Judiciário, violando os princípios constitucionais da separação e harmonia entre 

os poderes e da ausência de competência para legislar sobre matéria penal, em 

nítida afronta aos artigos 2º, 5º, caput e incisos XLVI, XLII, LIV, e 62, § 1º, alínea 

b, da Constituição Federal. 

E mais: a Lei Maior não permite que o indulto seja utilizado como 

meio para elidir o dever de reparar o dano causado pelo crime ou de exonerar o 

agente de penas alternativas, uma vez que só pode atingir penas privativas de 

liberdade, porque aquelas não ensejam clamores humanitários. Em outras 

palavras, a concessão do indulto para isentar o agente de reparar o dano ou de 

cumprir penas restritivas de direitos implica nítida violação aos princípios da 

proporcionalidade e da individualização da pena. Lecionando acerca da graça, 

mas em termos que se aplicam analogicamente o indulto, Le Coustumer aduz 

que: 

O princípio da proporcionalidade das penas pode igualmente ser compatível 

com uma medida de graça se esta última for tomada para reduzir uma pena 

manifestamente desproporcional pronunciada de modo definitivo (podemos 

pensar aqui nos antigos julgamentos irrecorríveis dos tribunais penais 

franceses). Em contrapartida, uma decisão de graça pode contrariar esse 

princípio se impedir de modo rápido demais a execução completa de uma 

pena moderada. (...) Ora, em todos os Estados que a praticam, a graça 

parece ser uma instituição socialmente e politicamente aceita. Sem dúvida, 

suas origens antigas e seu uso parcimonioso a sustentam ainda hoje. Talvez 

ela ainda encarne (mas por quanto tempo ainda?) o poder soberano simbólico 

do exercício do poder político. Ela se confronta, portanto, atualmente, com as 

mesmas evoluções desse poder e de suas representações. Assim, nesse 

assunto, tudo se resume no uso prudente, comedido e razoável que deve ser 

feito da graça, e que parece estar sendo feito quando examinamos as práticas 

dos diversos Estados. O maior risco para o direito de graça viria sem dúvida, 
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mais do que uma ausência de judiciabilidade, de um uso imoderado ou 

manifestamente injusto, sua vocação primeira fazendo dele um ato 

excepcional destinado a encarnar o perdão do soberano, sua justa 

clemência.6 

No contexto do Estado Democrático de Direito, a 

proporcionalidade surge vinculada à limitação do poder do Estado, devendo o 

agir estatal observá-la na relação entre os meios a serem empregados e os fins 

a serem alcançados. Assim, para que a sanção penal cumpra sua função, deve 

se ajustar à importância do bem jurídico e às condições pessoais do agente, 

tutelando o legislador, o juiz e o Poder Executivo os bens jurídicos de forma 

suficiente.  

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclusive, 

que7:  

Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como 

proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um 

postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos 

fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso 

(Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de 

proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). [...] O 

Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição confere ao legislador 

amplas margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as 

medidas adequadas e necessárias para a efetiva proteção desses bens. 

Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas 

transbordam os limites impostos pela Constituição – o que poderá ser 

                                                 
6 LE COUSTUMER, Jean-Christophe. A Graça. In FABRI, Hélène Rui; MORTE, Gabriele Della; 
ABDELGAWAD, Elisabeth Lambert; e MARTIN-CHENUT, Kathia (org). Clemência e Direito – 
Anistia, prescrição e graça no direito internacional e comparado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, pags. 245/247 

7 STF – Segunda Turma – HC 104410 – Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 27/03/2012. 
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verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de 

excesso (Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente 

(Untermassverbot). 

Conclui-se, nesse diapasão, que a utilização do instituto do 

indulto encontra limitação material constitucional, podendo ser utilizado apenas 

em situações concretas pautadas em relevantes razões humanitárias 

relacionadas à saúde, idade e especial situação do condenado. Não deve, 

contudo, implicar ineficácia na aplicação da lei penal e, muito menos, impunidade. 

Em razão dos dispositivos do Decreto em epígrafe, chega-se ao 

cúmulo de haver a extinção da punibilidade, por exemplo, de um corrupto 

condenado por subtrair indevidamente dinheiro público que tenha cumprido 

poucos meses de reclusão, o qual deixaria ainda de ser obrigado a recolher a 

multa pecuniária e a ressarcir o dano causado ao erário. Isso, sem sombra de 

dúvida, é uma teratologia, e o Estado brasileiro não pode incentivar a prática 

indiscriminada de delitos, notadamente aqueles que atingem a população como 

um todo – como é o caso da corrupção –, nem pode deixar de exigir a reparação 

dos danos causados ao erário e a cobrança das respectivas multas. 

A impunidade, obviamente, não está no âmago da República 

Federativa do Brasil, a qual se traduz em um Estado Democrático de Direito, que, 

para permanecer, necessita de segurança e respeito às leis vigentes. Do 

contrário, o Brasil vaticinar-se-ia ao insucesso como país e, principalmente, 

como nação, porque, ante a prática constante e não reprimida de crimes, 

notadamente aqueles contra a Administração Pública, acabariam sendo tolhidos 

diversos direitos dos cidadãos, tais como a saúde, a segurança e a educação. 
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O indulto, conforme preceitua pacificamente toda a doutrina, 

existe para corrigir eventuais injustiças. A contrario sensu, pode-se concluir que 

tal instituto não se destina a deformar a Justiça nem a fomentar a impunidade. 

Por conseguinte, a APMP repudia o conteúdo do Decreto 9.246, de 21 de 

dezembro de 2017, aguardando seja declarado inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

São Paulo, 04 de janeiro de 2018. 
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