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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar, sob a ótica do controle judicial, 

os atos privativos do chefe do executivo, especificamente o caso concreto da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.874, proposta pela Procuradoria Geral da 

República – PGR com vistas a declarar a inconstitucionalidade de alguns 

dispositivos do Decreto 9.246/2017. Editado pelo Presidente da República com 

fulcro no art. 84, XII, da Constituição da República de 1988, com vistas a conceder 

indulto natalino e comutação de penas, na visão da PGR o diploma legal está eivado 

de vícios, agredindo uma série de princípios constitucionais e exorbitando a 

competência privativa do chefe do Poder Executivo. Seu escopo se limita as razões, 

no campo do direito constitucional e administrativo, que fundamentaram a pretensão 

da PGR, não se espraiando pela temática mais detida da política criminal ou 

penitenciária, que servirão de pano de fundo, mormente ligadas às questões de 

direito material, mas que serão tratadas de maneira colateral, sendo aprofundadas 

na medida da sua necessidade para o entendimento do tema central do trabalho. 

Desta forma o estudo se limita na atuação discricionária e privativa do chefe do 

executivo em face de seu questionamento constitucional e, em que maneira se dá o 

entendimento do judiciário frente às questões apresentadas ao longo da ADI 5874. 

Em sede de conclusão, pretende projetar luzes o controle concentrado de normas 

mormente discricionárias, sob a ótica da separação de poderes segundo o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal.  

 

Palavras-chave: Indulto, Discricionariedade, Controle Constitucional, 

Inconstitucionalidade  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work aims to analyze, from the point of view of judicial control, 

the private acts of the chief executive, specifically the concrete case of Direct Action 

of Unconstitutionality (“Ação Direta de Inconstitucionalidade”) - ADI 5.874, proposed 

by the Brazilian Attorney General's Office with a view to declaring the 

unconstitutionality of some devices of Decree 9246/2017. Edited by the President of 

Republic based in art. 84, XII, of the 1988 Brazilian Constitution, with a view to 

granting Christmas pardon and commutation of sentences, in the PGR's view, the 

legal diploma is fraught with vices, violating a series of constitutional principles and 

exorbitating the exclusive competence of the head of the Executive Branch. The 

scope limit’s is fixed at the reasons, in the field of constitutional and administrative 

law, that grounded the Attorney General's Office (“Procuradoria Geral da República”) 

PGR's claim. They are not being spread by the more restricted themes of criminal or 

penitentiary politics, which will serve as a background, especially linked to issues of 

material law, treated in a collateral manner, being focused to the extent of their need 

to understand the central theme of the work. In this way, the study has been focused 

in the discretionary and private acts of the chief of the executive in face of its 

constitutional questioning and, in which way is the understanding of the judiciary 

facing the issues presented throughout ADI 5874. In conclusion, intends to enlighten 

concentrated control of largely discretionary norms, from the point of view of 

separation of powers according to the understanding of the Brazilian Federal 

Supreme Court.  

 

Keywords: Pardon, discretion, Judicial Review, Unconstitutionality 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A temática da separação de poderes, as prerrogativas do chefe executivo, a 

escala de possibilidades para sua atuação, entre a vinculação completa do ato 

praticado até a discricionariedade absoluta do mesmo, caso queiramos entendê-la 

como parte de um mesmo espectro, bem como os limites da atuação judiciária são 

temas que movem nossa curiosidade. 

Para fazermos esta discussão elegemos com nosso laboratório de pesquisas 

o instituto constitucional do Indulto, previsto no art. 84, XII, da Carta da República. 

 O indulto, por suas características intrínsecas, sendo ato normativo que 

emana diretamente da Constituição Federal, prerrogativa do Presidente da República 

e, tratar de matéria penal, cuja competência é exclusiva da união, afeto ao ramo mais 

gravoso do direito, conjuga qualidades ímpares, capazes de concentrar o foco de 

nosso interesse teórico em um mesmo objeto.  

Entretanto, em se tratando de matéria penal, é preciso iniciar ressalvando que 

não será nosso escopo tratar do indulto no seu campo tradicional, como elemento da 

criminologia e da política criminal. Ele será, neste trabalho, nosso indicativo para 

visualizar a dicotomia sobredita, entre a discricionariedade e a limitação da atuação 

poder executivo. 

Para tal, também ajuda a pouca normatização infraconstitucional que recai 

sobre o indulto, o que por fim acaba dando azo a uma maior possibilidade de atuação 

discricionária do chefe do executivo. Ou seja, o indulto, tal qual previsto na 

Constituição e da forma como silencia a legislação brasileira, abre campos 

discricionários mais amplos para o decreto executivo que o cristaliza. 

O objetivo deste trabalho é analisar, sob a ótica do controle judicial, 

especificamente na modalidade de controle concentrado, o conflito dicotômico entre 

os paradigmas da discricionariedade política e motivacional, inerentes à prática de 

determinados atos administrativos e; a vinculação à lei e sua submissão aos princípios 

e normas constitucionais, com a conseguinte fixação dos limites que incidem na 

atuação do poder executivo, mais especificamente nos atos privativos do chefe do 

executivo. 

Entender as fronteiras entre um e outro paradigma, bem como os argumentos 

que escoram suas posições conceituais é, em suma, a razão de ser desse trabalho. 
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Trataremos especificamente do caso concreto, ainda em curso, da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.874, proposta pela Procuradoria Geral da 

República – PGR, com vistas a declarar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos 

do decreto 9.246 de 2017 que, em sua perspectiva, agridem uma série de princípios 

constitucionais, exorbitando a competência privativa prevista no art. 84, XII, do texto 

Constitucional. 

Também não é nosso escopo realizar uma análise comparativa entre os 

diversos decretos de indulto ao longo da história. Nosso trabalho cinge-se as razões, 

no campo do direito constitucional e administrativo, que fundamentaram a pretensão 

da PGR, não se espraiando pela temática mais detida da política criminal ou 

penitenciária. 

Tais questões, que servirão de pano de fundo, mormente ligadas às questões 

de direito material, serão tratadas de maneira colateral, aprofundadas na medida da 

necessidade para o entendimento do tema central do trabalho. 

Desta forma o estudo se limita na atuação discricionária e privativa do chefe 

do executivo em face de seu questionamento constitucional e, de que maneira se dá 

o entendimento do judiciário frente as questões apresentadas ao longo da ADI 5874. 

O método empregado será a análise comparativa das peças processuais, 

inclusive a participação dos amici curiae, no sentido de consolidar a argumentação de 

cada ator, situando-os em seus respectivos campos de interesse, buscando entender 

sua apropriação sobre o tema em face da conformação da própria dinâmica 

processual. 

No primeiro capitulo trataremos historicamente do instituto, do modelo 

brasileiro em face da legislação constitucional e infraconstitucional, bem como da 

doutrina e da jurisprudência acerca do mesmo. 

No segundo capítulo abordaremos o decreto de indulto 9.246/2017, a peça 

inaugural da ADI 5.874, a medida cautelar concedida, e a resposta da Advocacia Geral 

da União – AGU. Também é nesse momento em que serão analisadas as 

manifestações dos amici curiae. 

No capítulo terceiro analisaremos as decisões judiciais tomadas no desenrolar 

da ação, excetuando a de caráter liminar, que para fins didáticos foi objeto do capítulo 

anterior, identificando os argumentos acolhidos e rejeitados pelo Supremo Tribunal 

Federal – STF.  
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Por fim, em sede de conclusão, este trabalho pretende projetar um cenário de 

futuro, desenhando possíveis desdobramentos e arranjos para o caso em tela, ainda 

em tramitação, fazendo uma breve discussão sobre a temática contemporânea do 

ativismo judicial1. 

 

2 – CAPÍTULO I – O INDULTO AO LONGO DO TEMPO 

 

2.1 – Breve histórico do indulto 

 

Preliminarmente, antes de tratarmos do indulto propriamente dito, é 

necessário fazer uma retrospectiva histórica buscando as origens do instituto e 

entendendo suas mutações até sua conformação atual. 

Nas palavras de Rodrigo de Oliveira Ribeiro o indulto é: 

 

“Um instituto pacificador, um ato soberano de perdão, uma causa extintiva de 
punibilidade, causa extintiva da execução da pena, um resquício absolutista, 
uma contradição às leis, uma benevolente prerrogativa régia, um remédio 
para esvaziar as prisões, instrumento de política criminal, meio de atenuar 
penas cruéis e suspender penas capitais, uma garantia constitucional: o 
indulto é objeto de inúmeras controvérsias e, ainda assim, objeto de poucos 
estudos.”2 

 

Por sua vez é também necessário assinalar que a doutrina penalística faz 

distinção entre os conceitos de graça, indulto, perdão e clemência, apresentando uma 

miríade de teorias acerca do tema3. Tal discussão, embora importante para os 

aspectos históricos e ontológicos dos conceitos supracitados, escapa do escopo deste 

trabalho, visto que a nossa problemática se insere no campo das limitações 

administrativas e constitucionais do decreto de indulto e na forma como ele se 

apresenta contemporaneamente em face da realidade brasileira. 

Para os limites deste trabalho não será necessário nos aprofundarmos nas 

questões doutrinárias específicas do campo do direito penal, material ou processual, 

                                                             
1 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. O ativismo judicial contemporâneo no STF e nas Cortes 
estrangeiras. Paper preparado para a X Semana de Direito da Universidade Federal do Ceará (sem 
revisão), Fortaleza. 15/5/2015, p. 12. 
2 RIBEIRO, Rodrigo de Oliveira. “O Indulto Presidencial: Origens, Evolução e Perspectivas”. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais 2015. RBCCRIM VOL. 117 (NOVEMBRO-DEZEMBRO 2015), p. 2. 
3 FERREIRA, Ana Lúcia Tavares. Indulto e sistema penal: limites, finalidades e propostas. 2011. 182f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) − Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
2011, p. 19-34. 
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acerca do tema, bastando ao nosso escopo as definições da clássica doutrina de 

Bitencourt: 

 

“Anistia, graça e indulto constituem uma das formas mais antigas de extinção 
da punibilidade, conhecidas no passado como clemência soberana — 
indulgencia principis —, e justificavam-se pela necessidade, não raro, de 
atenuar os rigores exagerados das sanções penais, muitas vezes 
desproporcionais ao crime praticado. [...] a atual Constituição Federal, no 
entanto, não mais consagra a graça como instituto autônomo, embora 
continue relacionado no Código Penal em vigor. Por isso, na prática, a graça 
tem sido tratada como indulto individual. 
O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina-se a um grupo 
indeterminado de condenados e é delimitado pela natureza do crime e 
quantidade da pena aplicada, além de outros requisitos que o diploma legal 
pode estabelecer. Alguns doutrinadores chamam de indulto parcial a 
comutação de pena, que não extingue a punibilidade, diminuindo tão somente 
a quantidade de pena a cumprir.” 4 

 

 Isto posto, nessa busca ancestral por sua origem, encontraremos a graça, o 

perdão dos condenados e a clemência, termos que nos remetem à tempos 

imemoriais. 

Pacificamente reconhecem-se suas origens nos ordenamentos jurídicos mais 

antigos, entre os babilônios, hebreus, gregos e romanos. A título de ilustração é 

atribuída a Sócrates a frase: “Só quem entende a natureza do perdão pode julgar seus 

semelhantes”5. 

O instituto subsistiu durante toda a idade média, consolidou-se no Antigo 

Regime, adquirindo nessa época a conotação que mantém até hoje, tendo sido por 

fim agasalhado, mediante adaptações, ao arcabouço do Estado Democrático de 

Direito6. 

O termo “indulto” deriva do latim indultus, proveniente de indulgere, que 

significa concessão, permissão, perdão7. Em princípio era o conceito de graça que 

aglutinava originalmente os demais atos de perdão soberano sob um mesmo termo8, 

identificada como a manifestação da misericórdia de deus por intermédio dos reis, 

reconhecidos como ponte entre o mundo divino e a realidade da vida objetiva9 

                                                             
4 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Vol. 1 - Parte Geral. 23ª edição. Editora 
Saraiva, 2017, p. 1926. 
5 RIBEIRO , 2015, p. 2. 
6 FERREIRA, 2011, p. 35. 
7 NABOZNY, Gabriela Consolaro. O indulto no direito brasileiro e a volatilidade dos decretos 
(im)prevista constitucionalmente. 2017. 91 f. Monografia (Graduação) – Curso de Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017, p. 30. 
8 Ibidem, p. 26. 
9 FERREIRA, 2011, p. 36. 



14 
 

Desta forma a graça assumia uma função política, legitimando e fortalecendo 

as bases da soberania pois vinculava o poder punitivo do monarca com a capacidade 

de afastamento da pena imposta por ele mesmo, concentrando esses dois lados da 

mesma moeda em uma só figura de poder. O direito penal cumpria então um papel 

afirmativo do poder real: o mesmo que pune é o mesmo que perdoa.10 Gabriela 

Consolaro Nabozny, citando Antônio Manuel Hespanha, pontua:  

 

“Assim, o perdão e outras medidas de graça, longe de contrariarem os 
esforços de construção positiva (pela ameaça) da ordem régia, corroboram 
esses esforços, num plano complementar, pois esta ordem é o instrumento e 
a ocasião pelos quais se afirma ideológica e simbolicamente, em dois dos 
seus traços decisivos – summum ius, summa clementia – o poder real. 
Da parte dos súbditos, este modelo de legitimação do poder cria um 
certo habitus de obediência, tecido, ao mesmo tempo, com os laços do 

temor e do amor.”11 

  

O traço comum entre todos estes termos é que eles, embora possam ter 

limitações e efeitos mais ou menos amplos, de acordo com o período histórico e as 

características sociais e culturais dos sistemas jurídicos a que estavam atrelados, 

vinculam-se diretamente à capacidade do poder soberano. 

Por vezes simbolizando sua natureza divina, na capacidade de perdoar o 

apenado, que fora condenado e recebera sua pena desse mesmo o poder, ao 

demonstrar sua outra face, também é capaz de fazer cessar a incidência da punição, 

livrando o condenado, num mecanismo de reforço e reafirmação do próprio poder 

soberano.12 

Assim sendo, em detrimento de quaisquer nomes que possam receber estes 

instrumentos são claramente vinculados nas palavras de Gabriela Consolaro Nabozny 

à natureza jurídica de causa ou fato de extinção de punibilidade: 

 

“O perdão da pena, como forma de renúncia à execução penal já iniciada por 
parte do Estado é, [...], uma representação da soberania do Estado, que 
acompanha a pena desde a Antiguidade – mesmo que não com forma 
idêntica à identificada atualmente mas com igual implicação no perdão total 
ou parcial da pena. No Código Penal vigente, o perdão da pena detém 
eficácia extintiva da punibilidade dos fatos criminosos, conforme disposto no 
artigo 107, II, em que são elencados a anistia, a graça e o indulto, conceitos 
distintos de perdão de pena”13 

                                                             
10 Ibidem, p. 61. 
11 HESPANHA, Antônio Manuel. Direito Luso-Brasileiro no Antigo Regime. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2005, p. 450, apud NABOZNY, 2017, p. 26. 
12 FERREIRA, 2011, p. 95. 
13 NABOZNY, 2017, p. 27-28 



15 
 

 

Dando um salto histórico e alcançando o momento da gênese do estado 

democrático de direito é possível identificar o surgimento do conflito, que permanece 

até hoje, entre o instituto do indulto (ou graça) e o princípio da separação de poderes. 

Este conflito nasce primeiramente da cisão entre os ramos do direito civil e 

penal, autonomizando este último e estabelecendo como padrão a rigidez e limitação 

processual e das suas normas de aplicação. 

Desta forma funda-se a questão penal, discutindo-se a própria existência de 

um “jus puniendi sua titularidade, seus destinatários, seus limites e justificativas.”14 

É deste modo, a partir do século XVI, com as teorias contratualistas, sob uma 

perspectiva racional e de utilidade pública, que o direito penal será ressignificado, 

afastando o uso arbitrário e desmedido da violência, buscando penas entendidas 

como legítimas e obrigatórias no sentido de preservar os valores fundamentais da 

sociedade: “A pena é apresentada como uma sanção racional, relacionada à utilidade 

pública. Exige-se em Estado de Direito Constitucional, baseado na racionalidade da 

normatividade jurídica e na codificação”15. 

Neste contexto, de racionalidade das penas e da aplicação restrita das suas 

sanções, a graça começa a ser encarada como um instrumento que deve ter sua 

aplicação tolhida devendo ser excepcionalizado, visto que vinculado ao arbítrio e 

“destinado a alterar o curso da justiça.”16 

Remetendo-se a Beccaria, Ana Lucia Ferreira Tavares17 afirma que para este 

autor, a graça deveria ser excluída do arcabouço jurídico, no sentido de que ela não 

poderia, nem deveria, ser aplicada visto que a materialização racional, limitada e 

precisa, da lei penal seria obrigatória, não dando margem para seu afastamento ou 

supressão.18  

Para firmar o entendimento sobre este ponto em específico é preciso ler o 

cristalino resumo da supracitada autora abaixo transcrito: 

 

“É, portanto, na formação da racionalidade penal moderna que se constrói, 
no âmbito da doutrina penalista, a relação de oposição entre a graça e os 
princípios do incipiente Estado de Direito. A graça sobrevive ao fim dos 

                                                             
14 FERREIRA, 2011, p. 56. 
15 Ibidem, p. 56. 
16 Ibidem, p. 56. 
17 Ibidem, p. 57. 
18 BECCARIA, Cesare Bonesana. Marchesi di. 1738·1793. Dos delitos e das penas. 2. ed. rev., 2. tiro 
- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1999, p. 136-137. 
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regimes absolutistas europeus, permanecendo nos ordenamentos jurídicos. 
Entretanto, instala-se definitivamente uma tendência restritiva, que se 
desenvolve tanto no âmbito teórico quanto na produção legislativa, no sentido 
de limitar seu exercício a hipóteses excepcionais, legitimar sua existência por 
meio de um enquadramento constitucional, retirá-la do rol de atribuições do 
Poder Executivo ou, até mesmo aboli-la completamente”19 

 

Desta forma, conflitando principalmente com o princípio da separação dos 

poderes, o indulto se manteve ao longo do tempo e, contemporaneamente se 

estabeleceu como um competência constitucional. 

  

2.2 – O indulto na legislação brasileira 

 

No Brasil, os institutos da graça e do indulto são conhecidos e aplicados desde 

o início do período colonial, por meio dos mandatários da metrópole Portuguesa. 

Tal fato é significativo pois já na primeira Constituição, do império de 1824, 

ele foi inserido em seu texto, tendo sido regulado posteriormente, pela Lei de 11 de 

setembro de 1826, que estabeleceu a obrigatoriedade de interposição do recurso de 

graça diretamente ao imperador, em caso de pena de morte. 

Por sua vez, nesta fase da história, ainda era competência do, à época 

existente, Poder Moderador que, segundo o Código Criminal de 1830, tinha a 

atribuição de perdoar os crimes ou comutar as penas.  

Na Constituição de 1891, a competência para o indulto foi dividida e atribuída 

ao Executivo, nos casos de crimes federais e, ao Congresso Nacional nos casos de 

crimes de responsabilidade. 

A Constituição de 1937 prevê o retorno da graça como prerrogativa do 

Presidente da República, alterada posteriormente, na forma da Lei Constitucional nº9 

de 1945, elevando-a a categoria de ato privativo do Chefe do Executivo. 

De forma diferente as Constituições de 1946 e 1967, cujo texto é similar em 

ambas, estabeleceram a obrigação de consulta a órgãos a serem posteriormente 

instituídos em lei. O único adendo é que na Constituição de 1967 foi prevista a 

possibilidade de delegação do ato, em certos casos, mediante autorização legal.  

Foi somente a partir da Constituição de 1988 que os decretos de indulto 

adotaram a característica de periodicidade, sendo editados anualmente, próximos a 

data do Natal. 

                                                             
19 Ibidem, p. 57. 
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Na atual Carta da República, os termos graça, indulto e comutação são 

utilizados somente uma vez cada qual ao longo de todo o texto constitucional. 

A graça encontra-se no art. 5°, XLIII, o qual veda sua concessão aos crimes 

considerados hediondos. O indulto e a comutação são previstos no art. 84, XII, 

devendo ser concedidos pelo chefe do executivo, cabendo ainda delegação a seu 

critério. 

O instituto é uma das prerrogativas do Presidente da República e, em regra, 

tem caráter coletivo. Entretanto, em virtude da falta de sua regulação constitucional 

ou mesmo legal, tal poderia também assumir eficácia individual, desde que os 

apenados cumprissem os requisitos existentes em eventual decreto. 

Devido a sua natureza de extinção da punibilidade ele também tem o condão 

de comutar as penas, o chamado indulto parcial, hipótese em que se diminui uma 

parcela do quantum aplicado, e virtude do cumprimento de alguns, e não todos, os 

requisitos necessários à extinção da punição, punibilidade e, por isso, tem direito 

apenas à clemência com relação a uma determinada parte. Desta forma se alinha com 

a anistia e a graça, entre as causas extintivas de punibilidade presentes no art. 107, 

II, do Código Penal Brasileiro. 

Por sua vez o Código de Processo Penal trata, em seu Livro IV, Titulo IV, dos 

institutos da graça, indulto, anistia e reabilitação. 

Precisamente dos três primeiros, que são o interesse deste trabalho entre os 

arts. 734 e 742, prevendo em específico os procedimentos para a implementação da 

medida e assegurando que, se o réu for beneficiário do indulto, de ofício ou a pedido, 

o mesmo deverá ser providenciado pelo juiz, na forma do art. 738. 

O mesmo, de forma análoga, encontra-se também disposto na Lei de 

Execução Penal – LEP, em seu art. 187. Assim sendo, devido a própria natureza 

jurídica do instituto, é a LEP que mais dedicará atenção ao tema. 

Desta forma ele exsurge no art. 70, I, como atribuição do Conselho 

Penitenciário; art. 81-B, I “h”, como incumbência da Defensoria Pública; art. 112, na 

forma da necessária oitiva do Ministério Público; art. 128 no tocante a remissão do 

tempo de condenação; art. 188, na sua modalidade individual, e nos arts. 190 a 193 

em seus sentido mais amplo. É na forma do art. 193 da LEP, que ele poderá ser 

declarado de ofício ou mediante provocação, pelo próprio juiz da execução penal, que 

deverá certificar-se do cumprimento dos seus requisitos específicos, caso a caso. 
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Ressaltamos que, o indulto, conforme dito anteriormente incide somente 

sobre a pena, permanecendo todos os demais efeitos da condenação, como por 

exemplo o registro de antecedentes criminais. 

A título de ilustração, pois escapa do escopo deste trabalho, é preciso 

assinalar que também o Código Penal Militar prevê a extinção de punibilidade pelo 

indulto, formatado em seu art. 123, II, cuja matéria se processa de acordo com os arts. 

643 a 650 do diploma processual militar. 

 

2.3 – O indulto na doutrina brasileira 

 

Segundo Ana Lúcia Ferreira Tavares, embora se edite decreto de indulto no 

Brasil a cada ano, desde a promulgação da constituição de 1988, a doutrina ainda é 

muito concisa sobre o tema20. 

Entretanto, embora tenha sido pouco abordado pela doutrina, nas palavras da 

autora, “o problema da relação entre a graça e os princípios do Estado de Direito tem 

sido um tema recorrente na doutrina”21 

Como dito anteriormente nosso foco é voltado ao entendimento do indulto 

como um marcador, capaz de medir o conflito entre a sua discricionariedade, 

enquanto ato administrativo, e a possibilidade de sua restrição via controle judicial, em 

face de princípios ou normas legais, por isso nos afastaremos da seara do direito penal 

e utilizaremos o enfoque da doutrina constitucionalista e administrativista sobre o 

instituto. Para tal nos basta entender que a doutrina se divide em dois campos bem 

definidos. 

Há os que vinculam a natureza do instituto à sua origem histórica, prerrogativa 

do monarca que sobreviveu ao longo do tempo na conformação do estado 

democrático de direito e está prevista em suas constituições atuais sendo identificado 

como um elemento estranho, ou mesmo atípico, ao próprio Estado de direito. 

Desta forma o instituto estaria em contraposição aos seus princípios 

fundamentais, mormente o da separação de poderes, tendo que por essa razão ter 

que ser restringido e limitado em sua incidência, bem como ser controlado em face de 

princípios constitucionais que serviriam de parâmetro para sua aplicação.22 

                                                             
20 Ibidem, p. 12. 
21 Ibidem, p. 95. 
22 Ibidem, p. 11. 
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Em outro diapasão, há aquela parcela da doutrina que entende que o indulto, 

devido ao caráter equiparado das normas constitucionais, não teria essa característica 

conflitante, já que se insere no mesmo locus constitucional das demais normas e 

princípios. 

Se trataria na verdade de uma prerrogativa do poder executivo, uma 

manifestação do poder político soberano e, desta forma, situado para além da própria 

separação de poderes.23 

Walter de Moura Agra, em seu curso de direito constitucional, apenas 

menciona que o indulto é uma das prerrogativas do Presidente da República, podendo 

ter sua competência delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador Geral da 

República ou ao Advogado Geral da União. 

Somente em uma nota de rodapé o autor se remete ao tema deste trabalho, 

apenas para informar que em dezembro de 2017, o STF deferiu medida cautelar na 

ADI n° 5.874, ajuizada em face do Decreto nº 9.246/2017, “por violação ao princípio 

da moralidade administrativa e a efetividade mínima do direito penal”. 

Ainda segundo o próprio, “a extensão do decreto ofendeu o princípio da 

separação de poderes, já que o Presidente da República não pode legislar 

privativamente em matéria penal”, não fazendo qualquer discussão sobre o tema ou 

tecendo consideração alguma que seja.24 

Com relação ao conceito de graça, Agra limita-se a assinalar a vedação para 

sua concessão, presente no art. 5°, XLIII, da CF, em razão de “uma postura mais 

severa com relação aos crimes de tortura, ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins e aos crimes hediondos, tornando-os insusceptíveis de fiança, graça ou 

anistia.”25 

No mesmo sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo também somente 

assinalam a vedação do art. 5°, XLIII,26 referente as limitações para concessão da 

graça e do indulto, sem discorrer mais amiúde sobre o tema. 

Pedro Lenza, por sua vez, prepara uma complexidade maior do tema ao 

distinguir que no bojo do art. 84 estariam elencadas competências privativas, “tanto 

                                                             
23 Ibidem, p. 11. 
24 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Belo Horizonte . Fórum, 2018, p. 
562. 
25 Ibidem, p. 257. 
26 PAULO, Vicente e ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 16 ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro. Forense, 2017, p. 167-168. 
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de natureza de Chefe de Estado (representando a República Federativa do Brasil nas 

relações internacionais e, internamente, sua unidade, previstas nos incisos VII, VIII e 

XIX do art. 84) como de Chefe de Governo (prática de atos de administração e de 

natureza política — estes últimos quando participa do processo legislativo — conforme 

se percebe pela leitura das atribuições previstas nos incisos I a VI; IX a XVIII e XX a 

XXVII).27 

O entendimento do autor de que as competências, embora sejam do 

Presidente da República e estejam elencadas num mesmo dispositivo constitucional, 

desempenham naturezas jurídicas diversas, colabora com a ideia descrita acima de 

que é preciso inserir o indulto no campo da soberania e não da divisão de poderes, 

visto que ao colocar o indulto como atribuição de chefe de governo ele o aproxima do 

exercício da discricionariedade da administração pública 

Entende no mesmo sentido André Ramos Tavares que em sua obra, a 

despeito de não se debruçar sobre o instituto do indulto, faz menção ao art. 84, 

esmiuçando a natureza dúplice do cargo de presidente da república e das imbricações 

do regime presidencialista brasileiro, marcando a diferença entre atos de chefe de 

estado e chefe de governo, da seguinte forma: 

 

“Bem caracterizador do sistema presidencialista é o art. 76 da CF, 
que dispõe que o Poder Executivo, no Brasil, é exercido pelo 
Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. 
O art. 84, por sua vez, deixa claro o exercício das atividades de Chefe 
de Estado e de chefe de governo pelo presidente. 
O Presidente da República tem a direção superior da administração 
federal e do governo nacional.” 28 

 

É na doutrina de Ana Paula de Barcelos que encontramos uma análise mais 

minuciosa sobre a questão da discricionariedade do indulto e sua possibilidade de 

controle. 

Segundo a autora, em que pese as limitações ou restrições ao exercício do 

poder executivo no âmbito do estado democrático de direito, que por um lado, no giro 

do regime republicano, o constrange pelos princípios da eletividade, periodicidade e 

responsabilidade política e, por outro, no tocante a separação de poderes, retira 

determinadas atribuições (legislativa e judicante), que inicialmente eram centralizadas 

                                                             
27 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21 ed. São Paulo. Saraiva, 2017, p. 712. 
28 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva, 
2017, p. 1.099 
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na figura do monarca absoluto, ainda é o poder executivo que mais concentra um 

“contexto amplo, variado e complexo de competências”29. 

É sobre o executivo que recai o fardo da competência financeira e tributária 

do Estado, bem como o exercício cotidiano do monopólio da violência ou, em última 

instância, a efetiva execução das penas, o que o coloca como o lócus de um poder 

político muito expressivo. 30 

Em decorrência, e por conta da sua atuação, acaba o poder executivo atraindo 

muito poder político para o seu campo de influência, ao mesmo tempo que, ao 

desempenhar atividades práticas tão variadas, deve-se submeter a parâmetros de 

normativos e de controle também diversos, em razão da pluralidade e das 

especificidades dos atos que pratica. 

Dito isso a autora vai abordar a dicotomia tradicional, entre discricionariedade 

e vinculação dos atos administrativos. Para ela os atos discricionários “seriam aqueles 

em relação aos quais a norma atribui ao Poder Executivo, ou, de forma mais geral, à 

Administração Pública, a competência para decidir a conveniência de sua prática e, 

em alguma medida, até qual seu exato conteúdo.”31 

Ressalta a autora que não se trata de concessão ao arbítrio do executivo mas 

sim de uma opção legislativa em que se preferiu, em virtude do melhor atendimento 

do interesse público, que o agente responsável pela prática de determinado ato 

pudesse tomar a melhor decisão em face da realidade concreta da situação. 

Em outro diapasão os atos vinculados são os que “a norma não apenas atribui 

a competência para a prática do ato, mas já define o conteúdo deste e a circunstância 

que exige sua prática.”32 

Ao estabelecer esta distinção, Barcellos salienta ainda, por fim, que não se 

tratam de tipos puros, categorias estanques. É em face da predominância dos 

elementos do ato praticado que se dará a sua conformação, em termos de maior ou 

menor discricionariedade ou vinculação, visto que tais características se apresentam 

imbricadas em uma mesma situação real. 

Para fins de entendimento a autora distingue as múltiplas competências do 

poder executivo didaticamente em duas categorias: competências de natureza 

                                                             
29 BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro. Forense, 2018, p. 
401-402. 
30 Ibidem, p. 402. 
31 Ibidem, p. 402. 
32 Ibidem, p. 403. 
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normativa, sendo estas as que envolvem a edição de normas (primárias ou 

secundárias) e; competências político-administrativas, entendidas como as que 

“abarcam todas as demais atribuições e envolvem, de uma forma ou de outra, a prática 

de atos que visam interferir na realidade concretamente.”33 

É nesta última categoria, em que reside a miríade de possibilidades de 

atuação do poder executivo, que vão se combinar o elementos discricionários e 

vinculados envolvidos em cada situação concreta segundo as competências 

acionadas para a prática de determinado ato administrativo. 

Assim sendo, a autora supracitada, socorrendo-se na clássica doutrina de 

José Afonso da Silva, revisita a tradicional diferença existente na Ciência Política, 

entre Estado, Governo e Administração, para didaticamente organizar e diferenciar as 

competências segundo seu grau de vinculação e discricionariedade da seguinte 

forma: 

 

“Uma tradicional classificação, que se beneficia das experiências 
parlamentaristas na qual Chefe de Governo e o Chefe de Estado são órgãos 
distintos, tenta diferenciar as competências do Executivo presidencialista em 
três grandes categorias: atos de Chefia de Estado, atos de Chefia de Governo 
e atos de Chefia de Administração. Percorrendo as principais competências 
do art. 84 a partir dessa classificação, na primeira categoria estão, 
tradicionalmente, a representação internacional do País, as decisões de 
celebrar tratados, firmar declarações de guerra e paz, exercer o comando 
supremo das forças armadas, conceder indulto e comutar pena e, para 
muitos, também as competências de decretar estado de sítio ou de defesa, 
embora alguns considerem que essas últimas seriam próprias da Chefia de 
Governo. 
[...] 
É possível perceber uma intensidade decrescente no grau de 
discricionariedade à medida em que se migra das competências tradicionais 
da Chefia de Estado, passa-se para a Chefia de Governo e chega-se à Chefia 
de Administração, ao mesmo tempo que os elementos vinculados vão se 
tornando mais numerosos.”34 

 

Outra competência atribuída ao Poder Executivo federal pelo art. 84 é a 

concessão de indulto e a comutação de penas (art. 84, XII). O STF já entendeu que, 

por se tratar de uma competência própria do Executivo, assim atribuída pelo 

constituinte, o Legislador não pode restringi-la para além do que dispõe a 

Constituição. 

Visitando a Doutrina administrativista encontramos na mesma toada a posição 

de José dos Santos Carvalho Filho que preconiza a peculiaridade de alguns atos do 

                                                             
33 Ibidem, p. 413-414 
34 Ibidem, p. 414. 



23 
 

poder público que, em razão disto, tem o que o autor chama de controle especial, 

mormente o judicial, afastando a ideia errônea de que tais atos seriam insuscetíveis 

de controle.35    

Segundo o autor consultado, foi Hely Lopes Meirelles quem melhor tratou do 

assunto classificando como Atos Políticos aqueles “produzidos por certos agentes da 

cúpula diretiva do país, no uso de sua competência constitucional.”36 

Tais atos seriam mais atos de governo do que meramente administrativos, 

decorrendo diretamente do texto constitucional o fundamento para a sua prática e, por 

essa razão sem parâmetros prévios de controle, exceto aqueles que porventura 

brotarem da própria Constituição. 

Neste giro, tais atos, dos quais o indulto é um exemplo, comportariam “maior 

discricionariedade para os governantes” e, enquanto ato político, teria sua motivação 

decorrente da própria “esfera exclusiva da autoridade competente para praticá-los37“. 

A razão para tal entendimento é a de que ao controle judiciário é vedado 

imiscuir-se nos critérios governamentais e políticos que nortearam a prática do ato 

pois se há várias alternativas lícitas para a atuação do agente público e, todas elas 

são plausíveis, “não podem os órgãos judiciários substituir a escolhida pelo agente 

governamental pela sua própria”38 

Prossegue o autor supracitado informando que a doutrina já é pacificada no 

sentido de que tais atos são passíveis de controle judicial somente quando ferirem 

direitos individuais ou coletivos ou, conterem algum vício de constitucionalidade ou de 

legalidade, sendo vedado ao magistrado valorar os motivos do agente governamental, 

seara privativa do próprio. 

Corroborando essa posição o autor cita o julgado do Min. Maurício Corrêa, do 

STF, na MC na ADI 2795/DF, que conceituou o indulto como: "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".39 

                                                             
35 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo. Atlas, 2017, p. 571. 
36 Ibidem, p. 571 
37 Ibidem, p. 571 
38 Ibidem, p. 571. 
39 ADI 2795 MC, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003. 
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Por fim, em razão de todo o exposto, e antes de nos debruçarmos mais 

intensamente sobre a análise dos diversos decretos de indultos publicados na história 

recente do Brasil, é preciso assumir que o instituto foi ressignificado no Brasil 

contemporâneo, principalmente após a promulgação da Constituição de 1988. 

É unânime a compreensão, embora haja discordância na doutrina e na 

jurisprudência quanto à possibilidade de seu uso desta forma, de que o indulto 

atualmente afasta-se do conceito de graça e indulgência, deixando de ser um 

instrumento do poder soberano, para transmudar-se em um elemento de política 

criminal e penitenciária, objetivando auxiliar na diminuição da população carcerária e 

mitigar o caos da superlotação das unidades prisionais brasileiras.”40 

Em prosseguimento, o próximo capítulo deste trabalho se dedicará a analisar, 

inicialmente sob a perspectiva do poder judiciário, buscando entender suas razões e 

entendimentos sobre o tema, os diversos decretos de indulto publicados desde a 

promulgação da Constituição de 1988, com o objetivo de preparar a análise do tema 

mais específico deste trabalho que é o Decreto 9.246/2017 e a reação judicial à sua 

vigência. 

Para tal nos socorreremos no preciso voto proferido pelo Desembargador 

Leandro Paulsen relator no incidente de arguição de inconstitucionalidade Nº 

5029310-21.2017.4.04.0000/TRF suscitado pela 8ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, cuja tramitação se deu junto a Corte Especial do Tribunal, tendo 

por objeto o art. 1º, XV, do Decreto 8.615/15. 

 

2.4 – Os vários decretos de indulto ao longo do tempo 

 

Em sua ementa o relator Desembargador Federal Leandro Paulsen é 

categórico ao afirmar que: “O exercício de toda e qualquer competência, por parte de 

quaisquer autoridades, por mais elevadas que sejam, tem de ser orientado pelos 

princípios constitucionais, deles não podendo desbordar, sob pena de invalidade.”41 

Dito isso o relator pontua que o indulto deve ter caráter excepcional e ser 

concedido com base razões humanitárias, e prossegue elencando ainda na ementa 

                                                             
40 NABOZNY, 2017, p. 32. 
41 PAULSEN, Leandro. Revista do Tribunal Regional Federal 4. Região. Ano. 29, n. 96. Porto Alegre. 
Tribunal Regional Federal, 2018, p. 347. 



25 
 

os princípios e normas constitucionais que devem ser respeitados quando da atuação 

do chefe do executivo. 

São citados explicitamente: o princípio da separação de poderes, o da 

individualização das penas, o da vedação da proteção insuficiente e o comando 

expresso contido no art. 62, § 1º, b, do texto constitucional que proíbe a edição de 

medida provisória que verse sobre matéria de direito penal.42 

Tal raciocínio, que mais a frente será aprofundado nesse trabalho, permeia a 

fundamentação da própria ADI 5874, sendo a posição tomada pela Procuradoria Geral 

da República – PGR, bem como expressa a posição majoritária atual da 

jurisprudência, não sendo pacífico tal entendimento embora, até o presente momento, 

tenha fundamentado as decisões proferidas em sede liminar pelo Supremo Tribunal 

Federal – STF na ADI supracitada. 

Embora tal fundamentação tenha sido vitoriosa in casu, prevalecendo para 

declarar a inconstitucionalidade da norma atacada, a título de esclarecimento, acerca 

da controvérsia judicial acerca do tema, cabe ainda assinalar que a posição do relator 

não foi seguida de forma unânime. 

O desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, em voto divergente, 

apresentou sua posição contrária ao relator discordando do entendimento quanto a 

vedação, do art. 62, § 1º, b, da Carta da República, visto que a analogia entre o 

Decreto e Medida Provisória não seria possível.43 

Também pontuou contrariamente à aplicação do princípio da vedação da 

proteção insuficiente, e pugnou pelo caráter discricionário do ato do chefe do 

executivo, fundamentado no entendimento pacífico da jurisprudência do STF (à 

época) citando o julgado da clássica ADI 2795.44 

Conforme dito acima, as questões que envolvem a divergência jurisprudencial 

sobre o tema serão tratadas futuramente por este trabalho. 

Por hora restava-nos a tarefa de, ao abrir este breve parêntesis sobre o 

julgado em tela, introduzir a questão da divergência da matéria e preparar o terreno 

para a análise da feição dos últimos decretos de indulto realizada pelo desembargador 

relator em seu voto.  

                                                             
42 Ibidem, p. 348. 
43 Ibidem, p. 378. 
44 Ibidem, p. 378. 
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Com vistas a fazer um breve histórico, será pinçada de seu voto a parte 

específica em que o mesmo discorre sobre os diversos decretos de indulto publicados 

durante os últimos 45 (quarenta e cinco) anos, contados retroativamente a partir de 

2015, data do acórdão em tela. 

No período pré-constituição de 1988 o autor assinala que o Decreto 67.704 

de 1970 limitava o indulto somente para aqueles apenados condenados a penas 

inferiores a 3 (três) anos e 1 (um) dia de reclusão e que houvessem cumprido pelo 

mesmo um terço da pena.45  

Adentrando no período de vigência da contemporânea Constituição de 1988, 

Paulsen constata que os limites do instituto foram sendo paulatinamente alargados. 

Segundo ele o Decreto 2.002 de 1996 inaugurou a regra geral de extinção da 

punibilidade para qualquer detento não reincidente, com penas de até 6 anos que há 

época já houvessem cumprido um terço da condenação imposta, sem mais qualquer 

requisito, adotando este feitio até 1999.46 

No ano seguinte o Decreto 3.667 de 2000 se configurou como um ponto fora 

da curva pois determinava que, endurecendo os requisitos para o indulto, a pena 

máxima aplicada ao postulante fosse fixada num quantum máximo de 4 anos. 

Tal medida, no ano seguinte foi revista retornado ao patamar de 6 anos de 

pena, situação que se manteve até o ano de 2003.47 

Entre os anos de 2004 e 2006 os critérios para a concessão do benefício do 

indulto se mantiveram. 

A novidade durante esse período residia na impossibilidade de concessão da 

medida aos apenados que tiveram sua pena privativa de liberdade substituída por 

outra restritiva de direitos. 

Em 2007 foi ampliado o critério temporal abrangendo os apenados 

condenados a até 8 anos, mantendo-se para tal o cumprimento de 1/3 da pena o que, 

em proporção, ampliava o rol de beneficiados sem modular o quantum da pena a ser 

cumprida efetivamente para fins de aplicação da medida.48 

                                                             
45 Ibidem, p. 370. 
46 Ibidem, p. 370. 
47 Ibidem, p. 371. 
48 Ibidem, p. 371. 
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Por fim, a partir de 2009, passou-se a admitir o indulto para apenados que 

tiveram sua condenação a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de 

direitos, situação que perdura até os dias atuais. 

Em conclusão, o autor ainda ressalta que a análise do instituto ao longo do 

tempo demonstra que o Poder Executivo editou decretos de indulto em todos os anos, 

excedendo a característica excepcional e extraordinária que deveria pautar o instituto, 

sendo que, em suas palavras: “o remédio constitucional de severa intervenção do 

Poder Executivo sobre os demais banalizou-se”.49 

Para melhor ilustrar a situação dos diversos decretos de indulto inserimos a 

tabela abaixo, parte integrante da petição inicial da PGR, que deu origem à ADI 5.874. 

Embora a tabela não coincida exatamente com o intervalo temporal analisado 

por Paulsen, ela é bastante elucidativa para entendermos a evolução os diversos 

decretos de indulto ao longo dos anos. 

 
Tabela 1 – Decretos de Indulto no período de 1999 a 2017, frações da pena a serem cumpridas para 
obtenção do indulto, norma autorizadora, e pena máxima aplicada na sentença para se obter indulto. 

Decreto de 

indulto 

Fração da pena a ser 

cumprida para obter indulto 

Norma 

autorizadora 

Pena máxima aplicada na sentença 

para obter indulto, inferior a 

3.226/1999 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 6 anos 

3.667/2000 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 4 anos 

4.011/2001 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 6 anos 

4.495/2002 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 6 anos 

4.904/2003 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 6 anos 

5.295/2004 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 6 anos 

5.620/2005 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 6 anos 

5.993/2006 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 6 anos 

6.294/2007 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 8 anos 

6.706/2008 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 8 anos 

7.046/2009 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I 8 anos 

7.420/2010 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I e II 12 anos 

7.648/2011 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I e II 12 anos 

7.873/2012 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I e II 12 anos 

8.172/2013 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I e II 12 anos 

8.380/2014 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I e II 12 anos 

8.615/2015 1/3 da pena aplicada Art. 1º, I e II 12 anos 

8.940/2016 1/4 da pena aplicada Art. 3º, I Igual ou inferior a 12 anos 

9.246/2017 1/5 da pena aplicada Art. 1º, I Sem limite 
Fonte: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. Petição inicial. ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO 
BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017, p. 6. 

                                                             
49 Ibidem, p. 371. 
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Analisando a tabela acima, segundo o entendimento de PAULSEN, e da 

Procuradoria Geral da República, é possível perceber que ao longo do tempo os 

limites do Decreto de Indulto foram sendo paulatinamente enlarguecidos. 

Segundo eles ampliou-se a possibilidade de abranger apenados condenados 

a penas cada vez maiores e, por outro diapasão, diminuiu-se constantemente a fração 

da pena a ser cumprida para fins de incidência da indulgência. 

Entretanto tal visão de alargamento dos limites dos decretos de indulto não é 

uníssona. Divergem dela, em artigo recente50, de agosto de 2018, os Defensores 

Públicos mineiros Paulo Henrique Drummond Monteiro e Alessa Pagan Veiga, o que 

nos leva a análise específica do Decreto 9.246/20017, alvo da ADI 5874.   

 

3 – CAPÍTULO II – O DECRETO 9.246/2017 E A ADI 5.874 

 

3.1 – O Decreto 9.246/2017 

 

Segundo o supracitado artigo a posição do Ministério Público Federal é 

baseada em análise “perfunctória” dos decretos anteriores carecendo de base 

concreta para que o decreto 9.246/2017 seja considerado o “indulto mais generoso”, 

ápice de uma “escala ascendente de generosidade”.51 

Segundo os autores o Decreto de Indulto é uma “norma multifacetária”, 

devendo ser “lido e interpretado de forma integral.” 

Como exemplo para seu argumento citam a possibilidade de indulto aos 

condenados que cumpriram ininterruptamente 15 anos de pena, qualquer que fosse 

seu quantum total, presente no Decreto 7.420 de 2010, e que foi extirpada, desde 

2016. Sob este “viés, o Decreto de indulto 2017 é o menos abrangente, o menos 

“generoso” e o mais criterioso”52. 

Outro ponto questionado pelos defensores é a impossibilidade de comparação 

entre os diversos decretos de indulto no tocante a diferenciação entre crimes 

                                                             
50 MONTEIRO, Paulo Henrique Drummond e, VEIGA, Alessa Pagan. A chacina ao decreto 
presidencial de indulto de 2017. Revista Consultor Jurídico, 7 de agosto, 9h20, 2018, p. 2. 
51 Ibidem, p. 2. 
52 Ibidem, p. 2. 
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praticados com ou sem violência, visto que tal distinção só está presente a partir de 

2016. 

Segundo eles “alguns decretos anteriores apenas ressalvavam hipóteses 

especiais para crimes sem violência,”53 incidindo quase que unicamente sobre o crime 

de furto. 

Sob este prisma, ao novamente cotejar o Decreto de 2017 com o de 2015, 

veríamos que este último tem previsão nestes casos de indulto com o cumprimento 

de 1/6 da pena e, se reincidente, ¼ da pena, limites mais favoráveis e brandos do que 

o último Decreto, o que também afasta a ideia de que este seria mais “brando’ do que 

os anteriores visto prever cumprimento de 1/5 da pena, sem ressalvas.54 

No tocante a pena de multa, ou quanto a conversão da pena em restritiva de 

direitos, os autores também ressaltam que não há como estabelecer uma escala 

crescente de afrouxamento para a concessão de indulto. Segundo eles: “É impossível 

a afirmação, portanto, de que o decreto de 2017 é o mais benéfico dos decretos. Em 

alguns pontos é igual aos antigos e em outros é extremamente restritivo.”55 

Em prosseguimento, analisando a aplicação do indulto aos condenados em 

regime aberto ou livramento condicional, o Decreto de 2017 apenas previu sua 

aplicação, resumidamente, sem contudo abrandar, como feito em diplomas anteriores, 

os requisitos objetivos para sua incidência aos regimes mais brandos.56  

Segundo esta ótica o decreto 9.342 de 2017, é: 

 

“Extremamente restrito, pois não faz diferenciação alguma entre os regimes 
e não prevê requisitos especiais mais brandos para o regime aberto. Tão 
somente permite que se aplique o indulto para o regime aberto e para o 
livramento condicional, nos mesmos moldes do regime fechado e 
semiaberto.”57 

 

Outro ponto analisado pelos autores é a possibilidade de concessão de indulto 

na pendência de recurso da acusação, qualquer que seja, após a apreciação da causa 

na segunda instância, condição já prevista nos Decretos de Indulto desde 1988 e que 

manteve a praticamente a mesma feição ao longo do tempo58. 

                                                             
53 Ibidem, p. 3. 
54 Ibidem, p. 3. 
55 Ibidem, p. 3. 
56 Ibidem, p. 3-4. 
57 Ibidem, p. 4. 
58 Ibidem, p. 4. 
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Neste caso a ADI 5874 ataca em específico o art. 11, II, do Decreto 

9.246/2017, cuja incidência está suspensa em sede liminar, que previa a possibilidade 

de concessão do indulto após o trânsito da causa para além da segunda instância.   

Argumentam os autores que tal medida é contraditória a posição do STF, que 

no HC 126.292 decidiu pela possibilidade de cumprimento provisória da pena, após 

decisão de segunda instância, ainda quando pendente a apreciação de recursos, de 

ambas as partes. 

Ao agir dessa forma o pleito da PGR estabelece uma condição em que há 

dois pesos e duas medidas, prejudicando em muito a condição do réu, quais sejam: 

se por um lado é possível a execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado, 

por outro giro, não deveria ser possível a concessão da medida de graça, enquanto 

pendente recurso, vedando a medida mais benéfica ao condenado enquanto autoriza 

a aplicação da condição mais gravosa ao réu59. 

Continuam os defensores, no tocante a vedação da concessão de indulto aos 

condenados por prática de crime contra administração pública, informando que tal 

condição não estava presente nos decretos anteriores desde 1997, não tendo este 

último, de 2017, inovado no sentido de beneficiar os praticantes desta modalidade de 

crime. 

Para os autores aqui citados a PGR, ao trazer à baila a falta da expressa 

vedação da benesse aos condenados que atentaram contra a coisa pública, requenta 

uma discussão feita há mais de 20 anos, não tendo qualquer fundamento para 

sustentar que o decreto ora atacado na ADI 5874 foi de alguma forma mais permissivo 

à prática de tais delitos.60 

Por fim, concluem os autores que: 

 

“Cada época e cada decreto apresentaram situações de possibilidade de 
indulto tão ou mais benéficas que o último decreto presidencial. Em 
determinadas situações, os decretos anteriores foram extremamente mais 
benéficos que o decreto de 2017. No entanto, não se tem notícia de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra o teor de nenhum deles”61. 

     

Em que pese este contraponto anterior, cuja nossa intenção ao utilizá-lo neste 

trabalho teve como objetivo demonstrar a complexidade da análise do Decreto 9.246, 

                                                             
59 Ibidem, p. 5. 
60 Ibidem, p. 5. 
61 Ibidem, p. 6. 
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o ponto de vista da PGR é diametralmente oposto ao expresso pelos autores supra 

citados como veremos a seguir. 

 

3.2 – A ótica da PGR e os fundamentos da ADI 5.874 

 

O Ministério Público Federal entende que nos últimos anos a prerrogativa do 

Presidente da República tem sido utilizada de forma cada vez mais ampla e menos 

criteriosa, flertando com a arbitrariedade. 

O decreto 9.246/2017 é chamado pelo Parquet de “indulto mais generoso”, 

em uma escala ascendente de “generosidade”. 

Em resumo os pontos atacados pela PGR são os seguintes: 

a) Indulto ao condenado que cumpriu 1/5 de pena se não 

reincidente, e 1/3 em caso de reincidência, nos crimes praticados sem 

violência ou grave ameaça; 

b) Indulto à mulher condenada gestante que cumpriu 1/6 da 

pena, se não reincidente, e 1/4 se reincidente, também para os crimes 

praticados sem violência; 

c) Autorização de concessão de indulto à pessoa que esteja 

cumprindo pena em regime aberto; ou cuja pena foi substituída por 

restritiva de direitos; ou que está submetida à suspensão condicional do 

processo; ou, ainda, que esteja em livramento condicional. 

d) Indulto da pena de multa; 

e) Concessão do indulto mesmo com recurso da acusação 

pendente, após a apreciação em segunda instância. 

 

O que levou a instruir sua petição com a seguinte argumentação jurídica a fim 

de requerer a declaração de inconstitucionalidade da norma em tela. 

O primeiro argumento manejada na ação é de que o indulto, na forma como 

desenhado, afronta os princípios constitucionais da separação dos poderes, da 

individualização da pena, da vedação ao Poder Executivo para legislar sobre direito 

penal e, o princípio da vedação da proteção insuficiente. 

Assinala ainda o MPF que o indulto é ato discricionário e privativo do chefe do 

executivo porém, tal discricionariedade não pode descambar para a arbitrariedade 

visto que, devido ao cariz constitucional do instituto ele deve ser contido pelos próprios 
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limites constitucionais e, por isso, fundamentado na objetiva prevenção de penas 

corporais e indeterminadas, segundo a matriz histórica do instituto, revelando o seu 

caráter humanitário. 

Por outro giro, o limite imposto ao decreto é constitucionalmente estabelecido 

no livre exercício da função penal pelo Poder Judiciário que, sustenta o Parquet, foi 

atacado pela norma alvejada na ação de controle concentrado ora intentada ao ter 

seus julgados submetidos a completa perda de eficácia pelo ato presidencial. 

Continua a PGR argumentando que o indulto seria remédio válido numa 

época em que não se cogitavam ainda as garantias do Estado Democrático de Direito, 

sendo estas a própria separação de poderes, o devido processo, o sistema de base 

acusatória e a pena justa proporcional e determinada62 

Por sua vez o Parquet reconhece que, embora não vivamos mais na era da 

barbárie e da tirania, o indulto sobrevive, tratando-se de providência de ordem 

administrativa, inscrito no texto constitucional e, desta forma, devendo ser interpretado 

e aplicado conforme a Constituição. 

Em sua razão o MPF escreve: 

 

“O exercício de toda e qualquer competência ou prerrogativa por autoridade, 
no âmbito da República, deve se orientar pela Constituição, outrossim, sem 
o que será um ato despido de fundamentação válida e, portanto, arbitrário e 
inválido. 
O indulto é uma prerrogativa do Presidente da República [...] uma exceção à 
incidência da lei penal para todos, [...], o ato deve ser fundamentado, ser 
proporcional e situar-se nos limites da Constituição. 
A concessão do indulto deve ser excepcional. Quando fundado em razões 
humanitárias, relativas a fatores ou condições específicas da pena ou do 
apenado, não pode constituir um fator de impunidade e de discriminação, 
favorecendo apenas determinado nicho de criminosos, como os que 

cumpriram apenas vinte por cento ou menos da pena que lhes foi imposta.”63 
  

Desta forma argumenta o Parquet que o decreto 9.246/2017 fere as normas 

dos arts. 2°, 5° - caput e incisos XLVI, XLII, LIV e 62, § 1°, b, do texto constitucional. 

De maneira colateral afronta também o princípio da igualdade, visto que estabelece 

tratamento desigual entre os apenados, beneficiando alguns grupos em detrimento de 

outros. 

                                                             
62 PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. Petição inicial. ADI 5874. Relator: Min. LUÍS 
ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 
7. 
63 Ibidem, p. 10. 
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Outra linha de argumentação do MPF para atacar a validade do Decreto 

9.246/2017 é a problemática acerca do princípio da individualização da pena. 

Segundo o Parquet as penas aplicadas resultam de um “processo judicial analítico e 

valorativo..., submetido ao contraditório e a ampla defesa.”64 

Neste diapasão o indulto seria um mecanismo de correção, quando tais 

punições exacerbarem os limites impostos pelos estado democrático de direito, 

segundo o texto do MPF: “um instrumento humanitário para corrigir decisões 

iníquas”65 e, desta forma um ato de intervenção do Poder Executivo. 

No tocante a este tema, conclui o MP: 

 

“Ao conceder o indulto, o Presidente da República exerce uma função judicial 
atípica, extraordinária e excepcional que interfere nos efeitos de condenações 
judiciais, estabelecidas sob as regras constitucionais vigentes; portanto, seu 
ato deve estar vinculado à razões de ordem pública objetivamente 
considerada e claramente identificáveis sob os parâmetros constitucionais 
vigentes que têm, no artigo 5º da Constituição, o fundamento de validade do 
estado democrático de direito ao estabelecer que todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza.” 66 

 

 Tal argumento prepara a tese mais robusta do Parquet em sua peça exordial 

que é a afronta ao princípio da separação dos poderes e o rompimento do sistema de 

feios e contrapesos que estabiliza e equilibra as relações entre os três poderes da 

república. Segundo o MPF:  

 

“O processo de individualização da pena tem a participação efetiva de cada 
um dos Poderes da República, pois baseia-se nos limites sancionatórios de 
cada tipo penal, estabelecido pelo legislador ordinário, passa pelo processo 
de adequação ao caso concreto à luz do artigo 59 do Código Penal e se 
concretiza, quando se tratar de pena privativa de liberdade, com o 
cumprimento em estabelecimento prisional administrado pelo Poder 
Executivo e que têm atribuições de progressão e ressocialização, na forma 

definida pela Lei de Execução Penal.” 67 
 

Assim como colocado o órgão afirma que são os limites constitucionais que 

estabelecem as atribuições de cada qual na seara do direito penal. O poder Legislativo 

edita leis criminalizantes e suas penas; o Poder Judiciário aplica para cada réu tais 

                                                             
64 Ibidem, p. 11. 
65 Ibidem, p. 11. 
66 Ibidem, p. 12. 
67 Ibidem, p. 13. 
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critérios, sob o agasalho do devido processo legal e, ao Executivo cabe zelar pela 

execução e pelo fiel cumprimento da pena aplicada. 

 O Parquet pontua que o decreto, da forma como foi editado, trata-se de uma 

interferência do Poder executivo nesse sistema se se configurando como “indevida 

usurpação de competência e clara violação ao princípio da separação de poderes”68. 

Após a consolidação da argumentação no sentido da afronta aos princípios 

constitucionais acima citados, mormente ao princípio da separação de poderes, o 

MPF irá construir a chave teórica que permitirá pugnar pela atuação do judiciário a 

seu favor. 

Argumenta derradeiramente o Parquet que sua atuação visa salvaguardar, 

em última e mais importante instância, a “proteção dos direitos fundamentais e de 

bens coletivos”69, sob o viés da proteção deficiente do Estado que se produzirá com 

a permanência, tal como posta, da norma atacada. 

 

“A proteção do Estado não pode ser deficiente. Não pode ser menor do que 
a necessária. A atuação do Estado atenderá à garantia constitucional da 
proporcionalidade e adequação quando preservar os direitos individuais 
fundamentais daqueles que estejam em conflito com a lei penal, mas também 
quando garantir a proteção dos direitos fundamentais da coletividade, 
traduzido na observância e aplicação das leis penais àqueles que violem bens 
de relevante interesse social, tutelado pelo direito, pois a segurança jurídica 
é um dos principais fatores a determinar a confiança do indivíduo perante o 
Estado e a estabilidade das relações sociais”. 70 

 

Ao enveredar por esta linha argumentativa o MPF busca fundamento na 

doutrina e na jurisprudência71, pugnando pela atuação positiva do poder judiciário, o 

que se conhece hoje em dia como garantismo positivo, que visa a proteção do jurídica 

de um bem relevante quando em se está em face da atuação deficiente do Estado, 

dando azo a, segundo nosso entendimento, casuísmos e pontualidades dificilmente 

controláveis, na seara judicante. 

O cerne deste entendimento é considerar que os direitos fundamentais não 

são tão somente uma vedação ao excesso da atuação estatal, conforme 

classicamente entendidos mas, em outra face da mesma moeda, são comandos que 

                                                             
68 Ibidem, p. 15. 
69 Ibidem, p. 16. 
70 Ibidem, p. 17. 
71 HC 104410, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 104410. Relator Min. GILMAR 
MENDES. Brasília, DF, julgado em 26/03/2012.  
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também impelem imperativamente, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a 

atuação positiva e tutelar do Estado. 

Isto posto, nas palavras da PGR, “o direito penal é considerado a ultima ratio 

pelo ordenamento jurídico constitucional e como fator de proteção dos direitos 

fundamentais e de bens coletivos.”72 Desta forma apela o Parquet para que o judiciário 

aja no sentido de cassar a norma ora impugnada, afastando o arbítrio do poder 

executivo, e fazendo incidir a dupla face do garantismo constitucional que: 

 

"... se por um lado estabelece garantias fundamentais ao indivíduo frente ao 
Estado, por outro, também garante à sociedade a legítima expectativa de 
manutenção da ordem jurídica e aplicação e cumprimento das leis, aprovadas 
sob o rigor do devido processo legislativo.” 73 

 

O pedido do MPF, em virtude da fundamentação baseada exclusivamente em 

princípios explícitos e implícitos da Carta da República, atacando o Decreto 

9.246/2017, norma proveniente diretamente da constituição federal e de prerrogativa 

do Chefe do Executivo, irá requerer a declaração de inconstitucionalidade de uma 

série de dispositivos, já anteriormente consignados, que no seu entender atentam 

contra ordem constitucional. 

Entretanto, ao levar a demanda para o campo da separação de poderes e do 

exercício insuficiente dos direitos fundamentais, instará o poder judiciário a assumir 

uma posição de ativismo judicial entendido assim por Carlos Alexandre De Azevedo 

Campos como: 

 

“O avanço das decisões do Supremo sobre os outros poderes, ao menos do 
ponto de vista descritivo, tornou-se realidade incontestável de nosso arranjo 
político-institucional. A esse avanço dá-se o nome de ativismo judicial.” 74 

 

Ao apelar pela inconstitucionalidade do Decreto 9426/2017 a PGR 

necessariamente, em virtude do que requereu e da natureza da norma ora atacada, 

levará o STF, no dia seguinte, em caráter cautelar, inaudita altera pars e, durante o 

período de recesso de fim de ano, por meio de sua Presidente à época, Ministra 

Carmem Lúcia, a se manifestar sobre a ADI 5874, acolhendo os argumentos da PGR 

                                                             
72 PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, 2017, p. 16. 
73 Ibidem, p. 20. 
74 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. O ativismo judicial contemporâneo no STF e nas Cortes 
estrangeiras. Paper preparado para a X Semana de Direito da Universidade Federal do Ceará (sem 
revisão), Fortaleza. 15/5/2015, p. 2. 
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e concedendo a antecipação da tutela requerida pelo MPF, antes mesmo, conforme o 

prazo processual de praxe, da oitiva da AGU acerca do tema. 

Esta ação/decisão, além de lançar as primeiras luzes sobre nosso tema mais 

específico, que são os limites de atuação do judiciário em face do poder executivo, 

provocará uma enxurrada de ingressos de amici curiae na causa, como veremos mais 

a frente, quase que absolutamente formado pelas Defensorias Públicas de todo o 

país, que se irresignaram em face da tutela antecipada concedida. 

 

3.3 – A concessão da cautelar no período de recesso 

 

A medida liminar requerida na petição inicial do MPF pugnava pela suspensão 

cautelar imediata dos efeitos das normas do Decreto 9.246/2017, acima enumeradas, 

eivadas de inconstitucionalidade, segundo os fundamentos e razões apresentados 

pelo Parquet. 

Um segundo aspecto importante que temos que atentar é o fato de que tal 

solicitação foi encaminhada ao STF durante o período de recesso de final de ano, o 

que também é relevante para o nosso estudo, visto que tal situação altera o rito 

ordinário processual da Corte.  

Em face deste pedido nos cabe analisar inicialmente as questões de 

admissibilidade e processamento do mesmo segundo o rito próprio da ADI e das 

regras previstas do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. 

O primeiro aspecto que nos chama atenção é o fato de que, para admissão 

da cautelar em sede de ADI, o rito a ser seguido é o do caput do art. 10 da Lei 

9.868/1999 que, expressamente determina: 

 

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

 

Este dispositivo, ao estabelecer o rito processual também fixa sua hipótese de 

afastamento, ou seja, de que no período de recesso a medida liminar poderá ser 

apreciada e concedida monocraticamente, pela presidência do STF, em face da 

excepcionalidade da causa e dos requisitos de urgência do pedido elaborado.  
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O mesmo dispositivo nos remete também ao art. 22, do mesmo diploma legal, 

que estabelece a regra de quórum para a decisão que versar sobre 

inconstitucionalidade em caráter liminar, fixando para tal a presença de no mínimo 8 

ministros na sessão que deliberar sobre o tema cautelar. 

Ou seja, o legislador entendendo que o período de recesso também é 

excepcional cercou de cuidados e requisitos a possibilidade de concessão de liminar, 

durante este período e de forma monocrática. Desta forma é triplamente excepcional 

a decisão liminar em tela: concedida em período de recesso, de forma monocrática e 

sem a oitiva da AGU. 

Neste diapasão, a atração da regra do parágrafo 3° do art. 10 da lei 

9868/1999, que admitiu à análise da liminar apenas pela presidência do STF é de 

aplicação altamente restritiva, senão vejamos:  

 

§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida 
cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou 
a lei ou o ato normativo impugnado. 

 

Tal regra de exceção combinada com o art. 13, VIII, do Regimento Interno do 

STF permite à Presidência da Corte decidir sobre questões urgentes nos períodos de 

recesso ou de férias. 

O que nos chama a atenção é o fato de que, para consignar a urgência da 

situação, a Ministra Presidente Carmem Lúcia gastou menos tinta do que nós, neste 

trabalho, para explicarmos os pormenores do rito processual de liminar em ADI. 

Foram portanto apenas dois parágrafos para afastar a oitiva da AGU, assumir 

o leme da decisão monocrática, com a direção determinada apenas pela 

argumentação do MPF, concedendo a liminar de plano e integralmente conforme o 

pedido efetuado na inicial. 

Ao fazer isso a Ministra Presidente assumiu as três regras de 

excepcionalidade acima descritas. 

Até mesmo para configurar a “excepcional urgência”, na forma do parágrafo 

terceiro, foi afastada a realidade inegável da costumeira e crônica demora para o 

cumprimento das decisões no âmbito da execução penal. 

Decidindo dessa forma parece que o temor da Ministra era de que todos os 

condenados já restariam libertos no dia seguinte da publicação do decreto, não 
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considerando o trâmite moroso das varas de execução penal e a situação caótica dos 

presídios brasileiros.  

Prossegue nesta toada a Presidência do STF em sua decisão elencando 

todos os argumentos do MPF, o que não poderia deixar de ser diferente, visto que a 

outra parte quedou silente, e nem sequer teve oportunidade de manifestação, o que 

levou ao acolhimento integral das razões da PGR. 

Assim sendo, conformes as razões já expostas anteriormente neste trabalho, 

não foi feito qualquer restrição ao pedido do MPF tendo sido concedida a medida 

cautelar em sua íntegra restando uma decisão monocrática e “monocórdica”. 

 Certamente foi uma das tramitações mais céleres já vistas, principalmente 

em se tratando de ação de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. 

Tal velocidade provocou imediatamente a reação da sociedade, visto que, 

antes mesmo da manifestação da AGU, prevista ordinariamente no rito processual da 

ADI, pulularam solicitações de amici curiae se irresignando da medida judicial 

deferida. 

De fato, entre o dia 28/12/2017 e o dia 08/01/2019, quando a AGU se 

manifestou na causa, já haviam solicitado ingressar no processo 4 (quatro) entidades 

interessadas. 

Por essa razão, para melhor encaminhamento deste trabalho, trataremos das 

manifestações para a admissão no processo das diversas entidades, em sua quase 

absoluta maioria defensorias públicas, posicionando-se unissonamente contrárias a 

concessão da cautelar. 

Em outro ponto, também para facilitar o entendimento da causa, iremos tratar 

de todos os Amici Curiae que foram admitidos, segundo seu posicionamento quanto 

a matéria discutida, unificando seu rol argumentativo sem seguir exatamente a ordem 

cronológica de cada solicitação individual de ingresso. 

Por fim, é preciso relembrar, antes de tratarmos das manifestações em si, que 

nosso foco não é o direito penal ou as questões mais específicas que envolvem a 

execução da pena. 

Iremos colher e recortar somente a temática relacionada com as questões 

constitucionais e administrativas que são o objeto deste trabalho, vinculadas à 

atuação discricionária do Presidente da República e a ao princípio da separação de 

poderes. 
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Embora outras normas e princípios constitucionais estejam em discussão ao 

longo da ADI 5.874, principalmente quando questões de direitos humanos são trazidas 

à baila, estas serão tratadas de forma colateral, quando se conectarem mais 

diretamente ao tema deste trabalho.  

 

4 – CAPÍTULO II – O PROCESSO JUDICIAL 

 

4.1 – A participação dos Amici Curiae 

 

O ingresso de terceiros interessados na causa na condição de amici curiae se 

dá na forma do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9868/99, que admite a intervenção em ações 

diretas de inconstitucionalidade mediante a ocorrência simultânea de 02 

pressupostos: a demonstração de relevância da matéria e a comprovação de 

representatividade dos postulantes em face da causa apresentada.  

Isto posto, o primeiro pedido de ingresso para intervenção como amicus curiae 

foi efetuado pela Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de 

Janeiro no mesmo dia da decisão da presidência do STF, que concedeu a liminar 

requerida pelo MPF e, antes mesmo da comunicação da decisão à Presidência da 

República. 

Tal solicitação, embora não tenha sido admitida a posteriori, é agregada ao 

presente trabalho com o intuito de montar um quadro completo, com o posicionamento 

dos diversos amici curiae, em face da ADI 5.874, como veremos a seguir. 

Nessa toada, o trecho abaixo extraído da petição da supra referida 

Associação, demonstra o seu alinhamento com as teses do MPF, vejamos: 

 

 “A Constituição Federal não ampara os termos do decreto presidencial 
que afronta a discricionariedade do chefe do executivo, elevando-o a praticar 
um ato semelhante aos dos déspotas da idade média, fato inadmissível em 
pleno século XXI, ao extrapolar os limites concedidos ao Presidente de 
extinguir penas de condenados, em especial àqueles condenados pela 
prática sórdida dos crimes de CORRUPÇÃO e LAVAGEM DE DINHEIRO que 
atingem diretamente o erário púbico da nação e seu povo.”75 

 

                                                             
75 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 
AAEERJ. Petição (78143/2017). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de 
dezembro de 2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 2. 
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Assim sendo assume os mesmos argumentos do MPF na causa: de que o 

decreto ora atacado “abrandou”, para além do razoável, as regras para a concessão 

do benefício; que o presidente ultrapassou os limites da discricionariedade agindo em 

verdade de forma arbitrária; sobe o tom inclusive ao utilizar o termo “estelionato 

processual”76 quanto ao indulto das penas pecuniárias; terminando por consignar que 

tal medida afronta a separação e a independência dos poderes da república ao nível 

de arriscar a estabilidade do Estado Democrático de Direita. 

Assinala ainda a supra referida associação, ao atribuir desvio de finalidade ao 

ato, termina por tecer severas críticas à figura do Presidente da República, 

sustentando que a concessão do indulto:  

 

“... configura a quebra da independência dos três poderes, subordinando o 
Judiciário a uma vontade ilegal, imoral e inconstitucional praticada ao arrepio 
da lei e do direito pelo chefe do executivo, que também foi denunciado por 
corrupção, portanto, ao que parece, concessão de indulto que não passa de 
uma barganha política e advocacia em causa própria, caso seja sentenciado 
no futuro”77. 

 

Embora não tenha sido admitida à causa ela faz coro os atores que pugnam 

pela cassação da validade do Decreto 9.246/2017. 

Perfilada à esta tese a Associação dos Magistrados do Brasil - AMB também 

requer sua admissão enquanto amicus curiae no dia 01/02/2018, mesmo dia da 

decisão do relator que manteve os efeitos da tutela concedida em sede de recesso do 

STF. 

O ponto nevrálgico do interesse da AMB é argumentar que os apenados que 

foram condenados pela via da homologação ou sentença decorrente de delação 

premiada não podem ser beneficiados por indulto. 

Embora escape do escopo deste trabalho, apenas à título de informação, 

cabe-nos dizer que o ponto principal da tese é o de que: 

 

 “...após a introdução no direito brasileiro, do “acordo de colaboração 
premiada”, deve ele ser considerado como outra regra de exceção para 
incidência do indulto, além da prevista no inciso XLIII, do art. 5º, da CF. 
Afinal, um ato jurídico perfeito (acordo firmado pelo MP com um colaborador) 
não pode ser desfeito por terceiro (o Presidente da República) invocando 

                                                             
76 Ibidem, p. 2. 
77 Ibidem, p. 2. 



41 
 

juízo discricionário especialíssimo previsto para incidir em face das sentenças 
penais condenatórias.”78 

 

Ao longo de sua petição afirma ainda que cogitou propor ação direta de 

inconstitucionalidade contra o Decreto Presidencial. Entretanto, em face da posição 

jurisprudencial do STF, vislumbrou que os precedentes são no sentido de conceder 

ao Presidente da República ampla discricionariedade para a prática do ato, o que 

resultaria necessariamente em ter que “enfrentar e superar79” os fundamentos 

decisórios da Corte, “a despeito da grande alteração da composição do Tribunal”. 

Em face disto consigna ainda que a PGR, ao propor a presente ADI, 

apresentou fundamentos em sentido contrário ao da jurisprudência existente, 

pugnando pela alteração do entendimento atual e, acolhendo “a tese de que a 

discricionariedade do Presidente estaria limitada à redução da pena para o 

cumprimento do mínimo fixado em lei.”80 

Em específico, o que é importante desta feita para o escopo deste trabalho, 

no tocante ao tema do direito constitucional, é consignar que o pontos mais importante 

trazido na manifestação da AMB, porquanto se alinhe à tese da PGR, e por isso se 

posiciona pela anulação do Decreto, é sua argumentação no sentido de propor uma 

saída alternativa, de anulação parcial das normas atacadas pela ADI 5874. 

Para tal irá construir uma hipótese, já agasalhada pela jurisprudência da corte, 

sobre a possibilidade jurídica de se julgar as ações diretas de inconstitucionalidade 

com base em fundamento diverso do apresentado na petição exordial, por força da 

própria natureza objetiva do processo, que pressupõe causa petendi aberta. 

Neste diapasão argumenta que para solucionar rapidamente a questão, e 

atender as Defensorias Públicas e o próprio Poder Executivo, bastaria este extirpar 

do decreto 9.246/2017 original a possibilidade de concessão do benefício para os 

condenados nos crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização 

criminosa e, correlatos, reeditando-o nesse sentido. 

Continua a AMB afirmando que essa oportunidade teria sido vislumbrada após 

o ajuizamento da ADI, e o quase imediato deferimento da cautelar. Entretanto, “parece 

                                                             
78 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB. Petição (3000/2018). ADI 5874 
Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 9034789-
84.2017.1.00.0000, p. 22. 
79 Ibidem, p. 4. 
80 Ibidem, p. 4. 
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ter o Poder Executivo optado por enfrentar o julgamento da questão, com o peso 

político negativo que lhe estará sendo imposto.81” 

O terceiro e último amicus curiae que perfilou ao lado do MPF foi a Associação 

Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, que solicitou seu ingresso 

em 02/02/2018. 

Em sua petição a supra referida associação não trouxe qualquer novo 

argumento à questão, se restringindo a demonstrar os requisitos de relevância da 

matéria e interesse na causa previstos na legislação. 

O único reparo que devemos fazer, para os objetivos deste trabalho, é de que 

esta associação também ressaltou a imperiosa necessidade de ver resguardados da 

possibilidade de beneficiamento os apenados nos “crimes de colarinho branco”, cuja 

periculosidade é tão ou mais nociva à sociedade do que os criminosos que perpetuam 

seu ato delitivo “mediante violência física ou grave ameaça contra as vítimas.82  

Assim sendo reconhece que o indulto tem características poderosas para lidar 

com a caótica situação prisional mas firma o entendimento de que este deve ser 

vedado a determinadas práticas delitivas, conforme sugestão do Conselho de Politica 

Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça, que emitiu parecer para 

que fossem excluídos do benefício os crimes contra a administração pública.83 

Desta forma, verificamos que apenas três interessados, sendo um deles 

inadmitido,84 que solicitaram sua admissão à causa, perfilaram ao lado da PGR. A 

maioria quase absoluta, composta de defensorias públicas e entidades de defesa de 

direitos humanos se posicionaram contrariamente a propositura da ADI 5.874 e 

consideraram açodada a concessão da liminar, 

Neste momento, nos debruçaremos sobre os argumentos que defenderam a 

vigência e eficácia do Decreto 9.246/2017, como passo necessário para analisar as 

decisões interlocutórias proferidas pelo STF. 

Ainda na data da decisão cautelar concedida, foi requerido pela Defensoria 

Pública da União – DPU, por intermédio de seu Defensor Geral, seu ingresso na 

qualidade de amicus curiae. 

                                                             
81 Ibidem, p. 29. 
82 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP. Petição 
(4450/2018). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. 
Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 10. 
83 Ibidem, p. 11. 
84 ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF. Decisão interlocutória, 01 de fevereiro de 
2018, p. 3. 
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Alegando a patente relevância da matéria, visto a rápida análise da cautelar, 

em regime de plantão, no mesmo dia da propositura da ação, bem como a “inegável 

representatividade para tratar de temas relacionados ao Direito Penal a DPU 

fundamenta seu requerimento para intervir no processo. 

Assim sendo a DPU se posiciona diametralmente em sentido oposto ao do 

MPF e da concessão de tutela deferida, inclusive porque contribuiu, por meio do 

encaminhamento de sugestões, para a elaboração do Dec. 9.276/2017, tendo 

diversos dispositivos de sua lavra como alvo de impugnação e com a restrição da 

suspensão de seus efeitos. 

Salienta ainda o órgão federal que: 

 

“Discutem-se, ao fim e ao cabo, os limites da competência privativa do 
Presidente da República, bem como os limites do Poder Judiciário em 
sindicá-la. Portanto, está-se diante da própria conformação da relação entre 
os Poderes Executivo e Judiciário.” 85 

 

Nesse sentido, alega o órgão defensor que, sob a justificativa de preservar a 

operação lava-jato86 e o combate sistêmico à corrupção realizado nos últimos anos, o 

requerimento do MPF acaba por abranger outros diversos delitos de ínfima gravidade 

e termina por prejudicar apenados que fariam jus aos benefícios do indulto. 

Prossegue afirmando que a medida judicial concedida em caráter liminar sofre 

de flagrante desproporcionalidade, apelando para o este princípio constitucional, para 

ressaltar que a concessão da medida afetou uma gama muito ampla de apenados 

com a justificativa restrita de preservar a higidez das condenações referentes aos 

crimes vinculados à corrupção. 

Isto posto, em face do exposto e de seu irresignado posicionamento, a DPU 

requer, além de sua admissão à causa, a imediata submissão da cautelar ao plenário 

do STF com vistas ao seu referendo.  

Colocando-se no mesmo campo argumentativo as Defensorias Públicas dos 

Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais serão os próximos atores a solicitar sua 

admissão na causa, respectivamente no dia 04/01/2018 e, no dia 08/01/2018, mesmo 

                                                             
85 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU. Petição (78199/2017). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS 
ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 
2. 
86 Explicar a lava-jato 
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dia em que a AGU fará a defesa da norma impugnada segundo o rito processual da 

ADI. 

 A Defensoria Pública fluminense já de início dá o tom do seu argumento ao 

dizer que o indulto é “ato normativo unipessoal emanado do Presidente da República 

concessor de medidas de clemência estatal de indulto e comutação de pena.”87 

Ainda em sua exordial, a requerente afirma que não irá tratar 

pormenorizadamente das questões jurídicas que envolvem o tema, restringindo-se a 

apontar os pré-requisitos para sua admissão à causa, conforme reza o art. 7º, § 2º, da 

Lei nº 9868/99: a relevância da matéria e a de representatividade do postulante. 

Entretanto, ao colocar entre aspas, de forma sintetizada, as razões do MPF é 

visível a linha jurídica que irá tecer, conforme depreende-se do trecho abaixo extraído 

de sua petição:  

 

“Sinteticamente, firmou-se no decisum o entendimento que referidas normas 
ostentam “aparente desvio de finalidade” e operacionalizam a 
“relativização da jurisdição penal”, motivos que, aliados à “qualificada 
urgência”, justificam, no juízo de cognição sumária, a atuação interventiva 

de natureza cautelar do Supremo Tribunal Federal no período de recesso 
forense com o propósito de resguardar a supremacia da Constituição da 
República. (grifos nossos)” 88 

 

Além de circunscrever o tema do campo constitucional a Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro – DPERJ também já adianta que irá manejar, assim que 

acolhida na causa, a temática do “estado de coisas inconstitucional” já constatado 

pelo STF em relação ao sistema prisional brasileiro e que o Decreto 9.246/2017, 

contrariamente o que diz a PGR, ao livrar os apenados produz efeitos dentro das 

normas e princípios constitucionais mais relevantes, conforme o trecho abaixo: 

 

“...as normas suspensas não carregam qualquer mácula material que as 
incompatibilizem com a Constituição da República – ao reverso, são normas 
que densificam, no Direito de Execução Penal, os princípios constitucionais 
igualdade, proporcionalidade e presunção de inocência...” 89  

 

Por fim, apela ainda a DPERJ que a desproporcionalidade da cautelar é 

patente, visto que no intuito de deixar encarcerados aqueles apenados de colarinho 

                                                             
87 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPERJ. Petição (109/2018). ADI 
5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 
9034789-84.2017.1.00.0000, p. 2. 
88 Ibidem, p. 6. 
89 Ibidem, p. 9. 
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branco e lavagem de dinheiro, mormente os oriundos da lava-jato, leva de arrastão 

uma massa de condenados, 

Para corroborar seu argumento utiliza dados do INFOPEN/2016, que 

informam que, do total de 726.712 detentos, apenas 544 foram condenados por 

crimes contra a administração pública (peculato, concussão e excesso de exação, e 

corrupção passiva) e 619 por crime de corrupção ativa apenas cerca de 0,16% das 

pessoas encarceradas no sistema prisional brasileiro, acabando por sacrificar “o 

direito de todo o restante da massa carcerária de forma indiscriminada.”90 

Desta forma repisa o argumento da DPU, acerca da desproporcionalidade da 

cautelar e do próprio pedido da PGR, agora apresentando dados estatísticos da 

realidade prisional brasileira. 

No rol dos primeiros requerentes encontra-se também a Defensoria Pública 

do Estado de Minas Gerais – DPEMG, cuja primeira manifestação no processo data 

de 08/01/2018, conforme anteriormente acima indicado. 

Em sua primeira petição ela não vai muito além da requisição de ingresso à 

causa por meio da demonstração do cumprimento dos pressupostos legais de 

relevância e representatividade, sinalizando que caso seja admitida irá se manifestar 

futuramente no decorrer do processo91. 

Entretanto adianta que, seguindo a mesma linha dos colegas fluminenses, 

chama a atenção para a falta de proporcionalidade da medida cautelar concedida, em 

razão do alcance da mesma, que irá atingir uma infinidade de apenados de perfil 

diametralmente oposto dos condenados na lava-jato. Segundo suas palavras: “Ocorre 

que há necessidade de redobrada atenção para que não se cumpra o dito popular: 

atirou no que viu, atingiu o que não viu.”92 

A manifestação mais robusta da DPEMG irá ocorrer então em 31/01/2018. 

Desta é possível extrair argumentos relevantes para o tema deste trabalho. 

Logo no início da peça a DPEMG qualifica o indulto como ato privativo do 

Presidente da República, cuja origem remonta o período romano, mas hoje deve ser 

encarado como: 

 

                                                             
90 Ibidem, p. 9. 
91 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DPEMG. Petição (200/2018). ADI 
5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 
9034789-84.2017.1.00.0000, p. 7. 
92 Ibidem, p. 7. 
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“... instrumento de política criminal e penitenciária com o objetivo de amenizar 
o caos em que vive o sistema penitenciário nacional, oferecendo uma 
perspectiva de antecipação do término da pena, buscando a manutenção da 
tranquilidade e disciplina da massa carcerária.” 93 

 

Isto posto passará a defender a manutenção do decreto 9.246/2017, 

contrapondo-se ao MPF e alinhando-se a defensoria fluminense, ao citar que ao invés 

de se tratar de ato inconstitucional é na verdade mecanismo de realização de direitos 

fundamentais, em face do panorama do sistema prisional brasileiro, reconhecido como 

“Estado de Coisas Inconstitucional” pelo STF na ADPF nº 347. 

Assim sendo, pugna para que o indulto seja “tratado como instrumento de 

política criminal, a fim de relativizar o sofrimento causado pelo Estado aos recolhidos 

no cárcere, o que está sendo inviabilizado pela decisão liminar”94. 

Ao se debruçar para rebater a argumentação da PGR quanto à exacerbação 

da competência constitucional do Presidente da República para conceder indulto a 

DPEMG irá colacionar extensa jurisprudência do STF ressaltando que, embora haja 

divergência na doutrina a posição da Suprema Corte é firme no entendimento de que 

“a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República desde que 

harmônico com a Constituição.”95 

 Para corroborar tal afirmação é cristalina a decisão da lavra do Ministro 

Maurício Correa, no bojo do julgamento da já citada ADI 2.795, que atacou o Decreto 

4.495/02, quando dispõe: 

 

“[...] 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 [...]”96. 

 

Tal posição, longe de ser uníssona é acompanhada pelo Ministro Marco 

Aurélio, no HC 84.829/PR, que se manifestou no seguinte sentido: 

 

“[...] Observe-se a natureza, em si, do indulto. É ato do Presidente da 
República - praticado a partir do disposto no inciso XII do artigo 84 da 

                                                             
93 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DPEMG. Petição (2736/2018). ADI 
5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 
9034789-84.2017.1.00.0000, p. 2. 
94 Ibidem, p. 3. 
95 Ibidem, p. 4. 
96 Ibidem, p. 5-6. 
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Constituição Federal - que situa no grande âmbito da política criminal. Surge 
a discricionariedade [...]”.97 

 

Da sequência de sua manifestação a douta Defensoria Pública irá colacionar 

também, para além da jurisprudência, manifestações textuais do MPF que se alinham 

ao entendimento do caráter discricionário do decreto de indulto, e se distanciando da 

posição assumida atualmente pela PGR na ADI 5874. 

No âmbito do HC 74.132/SP, em parecer aprovado pelo então Procurador-

Geral, Dr. Geraldo Brindeiro, o então Subprocurador-Geral da República, Dr. Edson 

Oliveira de Almeida, opinou: 

 

“O indulto, coletivo ou individual, é ato privativo do Presidente da República, 
a quem compete, com exclusividade, estabelecer, os requisitos a serem 
preenchidos pelos sentenciados (CF-art. 84-XIII)”98. 

 

Posição idêntica a assumida pelo Procurador Geral da República à época, 

Rodrigo Janot, em 26/02/2015, quando em seu parecer na Ação Penal n. 01, do ex 

Deputado José Genoíno, afirma que “quem estabelece condições para a declaração 

do indulto é o Presidente da República”99, vejamos: 

 

“Impende destacar ainda que, em que pese a determinação contida no art. 
70, I, da Lei de Execuções Penais, em relação ao indulto coletivo, como na 
hipótese, é dispensável o parecer do Conselho Penitenciário, considerando 
que é atribuição privativa do Presidente da República o estabelecimento das 
condições para a declaração do direito, conforme art. 84, XII, da Constituição 
Federal”.100 

 

Desta forma, em face do acima exposto, a DPEMG argumenta que, a 

concessão de indulto é atribuição do poder discricionário do chefe do Poder Executivo 

e só encontra seus limites nas disposições do próprio texto constitucional, 

antagonizando com a posição defendida pela PG. 

Tal arrazoado afasta também, de forma colateral, o argumento utilizado pelo 

MPF, de que o Presidente da República, no Decreto 9.246/2017, estaria legislando 

sobre direito penal. 

                                                             
97 Ibidem, p. 6. 
98 Ibidem, p. 7. 
99 Ibidem, p. 8. 
100 Ibidem, p. 9. 
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É o art. 22 da Constituição Federal que prescreve como sendo de 

competência privativa da União, o que não significa que esta seja restrita à atuação 

do Congresso Nacional, legislar sobre direito penal. 

Entretanto, é a própria Constituição Federal que também prevê, em seu art. 

84, XII, que compete ao Presidente da República conceder indulto e comutação de 

penas, não sendo extensível para esse dispositivo, segundo o entendimento da 

DPEMG, a vedação existente para a edição de medida provisória, que verse sobre 

matéria penal, nos termos do art. 62, § 1º, “b” da Constituição Federal,101. 

Tal vedação é válida em razão da natureza jurídica da Medida Provisória, 

muito mais do que em razão da matéria penal. 

Ainda, para corroborar sua posição, segundo a DPEMG, nem mesmo pode-

se classificar como ato legislativo a edição do Decreto de Indulto, em razão de sua 

natureza, visto que é causa extintiva de punibilidade, não tendo o condão de provocar 

qualquer alteração na lei penal vigente, vejamos: 

  

“E mais, ao diminuir o requisito objetivo para indulto de crimes sem violência, 
o Poder Executivo não legislou sobre direito penal e extinguiu ou promoveu 
punição desproporcional ao crime praticado. Apenas, e tão somente, utilizou 
de seu poder Constitucional, exclusivo, para concessão de indulto e 
comutação, efetivando, acima de tudo, política criminal e penitenciária”. 102 

 

Prossegue argumentando no sentido de que, ao sustentar que o Chefe do 

Executivo violou o princípio da separação dos poderes, é em verdade ele, o MPF, “que 

está incorrendo na referida violação, por tentar restringir poderes conferidos pela 

Constituição Federal ao Presidente da República.”103 

Conclui o requerente afirmando que, em verdade, a intenção da Procuradora 

Geral teve como objetivo evitar a concessão de benefícios para os condenados por 

crimes de “colarinho branco”, mormente os processados e julgados no bojo da 

operação lava-jato. 

Abrindo um parêntesis, no tocante a este tema, tal argumentação é utilizada 

da mesma forma pela Defensoria Pública Fluminense que afirma: 

 

“... não resta dúvidas de que o objetivo da Procuradoria-Geral da República 
não foi atingir aquelas 45.320 pessoas privadas de liberdade que se 
encontram encarceradas pela prática de delitos sem violência ou grave 

                                                             
101 Ibidem, p. 11. 
102 Ibidem, p. 9. 
103 Ibidem, p. 14. 
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ameaça e que, por azar, teriam direito ao indulto previsto no inciso I do art. 
1º. Porém, a suspensão da integralidade normativa do dispositivo sem a 
inserção de qualquer corte quantitativo ou qualitativo misturou 
randomicamente no mesmo balaio aquele exuberante grupo de detentos e as 
poucas pessoas envolvidas na denominada “Operação Lava Jato”104. 

 

A DPEMG finaliza afirmando que, no intuito de obter sucesso em sua 

empreitada na ADI 5874, o MPF opta por manejar seletivamente o argumento de que 

há uma constante diminuição dos requisitos a serem preenchidos pelos apenados 

para a obtenção do benefício, condição já analisada anteriormente neste trabalho e 

que não sustenta frente a análise dos diversos decretos de indulto ao longo da história 

recente.105 

Na mesma linha argumentativa o Instituto de Garantias Penais – IGP solicita, 

em 07/02/2018, seu ingresso à causa na condição de amicus curiae. 

A relevância de sua manifestação encontra-se no fato de que o IGP inova ao 

explicitar mais diretamente a feição moderna do instituto do indulto. Nesta toada 

contrapõe-se o ponto abordado pelo MPF no tocante a nova natureza do decreto de 

indulto que contemporaneamente tem motivação diversas das “que motivaram as 

indulgências monárquicas”106. 

Segundo o solicitante o seu ponto principal é de que o indulto hoje é uma 

potente ferramenta da gestão da questão carcerária e, nesse sentido, assume novos 

contornos restando ultrapassado o argumento da PGR que: 

 

“... não só ignora os séculos e as transformações que separam a indulgência 
monárquica ao indulto, tratando-os como uma só realidade, como não dialoga 
com a verdadeira realidade do sistema carcerário brasileiro, moderna bússola 
para a decretação de indulto na realidade nacional. “107 

 

Nesse sentido prossegue sua argumentação ressaltando a condição dos 

presídios brasileiros e o enorme número da massa carcerária submetida às suas 

condições precárias, relembrando também a ADPF 347, que estabeleceu o 

                                                             
104 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPERJ. Petição (9941/2018). ADI 
5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 
9034789-84.2017.1.00.0000, p. 33. 
105 Ibidem, p. 16. 
106 INSTITUTO DE GARANTIAS PENAIS – IGP. Petição (74332/2018). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS 
ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 
10. 
107 Ibidem, p. 11. 
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entendimento do STF segundo o qual o sistema prisional brasileiro goza do status de 

estado de coisas inconstitucional. 

Assim sendo, “indultar é humanizar, é abrir um caminho para a correção das 

falhas de um sistema carcerário deficiente e falido”108 e, no entendimento do IGP, ao 

contrário do senso comum, ao invés de se tratar de um sistema de ressocialização, 

na verdade é mais um elemento criminógeno. 

 

“O indulto, portanto, tornou-se importante instrumento de política criminal e 
penitenciária voltado à humanização do sistema carcerário, o que lhe conferiu 
um novo sentido e foco nas democracias modernas ao mesmo tempo em que 
manteve a sua característica essencial, qual seja, a de ser um instrumento 
de correção de injustiças.”109 

 

No mais o requerente sustenta argumentação semelhante aos demais amici 

curiae, atrelada às questões vinculadas ao direito penal e as condições subjetivas dos 

apenados. 

Por fim, no tocante ao tema específico deste trabalho, o IGP relembra a 

jurisprudência do STF que recentemente “recentemente reafirmou a presunção juris 

tantum de legitimidade dos atos presidenciais”110, quando do julgamento MS 34609, 

em 14/02/2017, de relatoria do Ministro Celso de Mello.111 

Os demais requerentes, entre eles o Grupo de Atuação da Estratégica da 

Defensoria Pública nos Tribunais Superiores - GAETS, o Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais – IBCCRIM e a Conectas Direitos Humanos, não trazem 

argumentos jurídicos para além da questão do direito penal ou da política 

penitenciária, se limitando em suas petições a solicitar sua admissão à causa, não 

contribuindo para o recorte constitucional deste trabalho.  

O GAETS irá requerer sua admissão em 30/01/2018, antes portanto da 

decisão interlocutória monocrática do Ministro Barroso, proferida em 01/02/2018, que 

manteve os efeitos da liminar concedida em regime de plantão à época do recesso do 

STF. 

São seus integrantes: a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a 

Defensoria Pública do Estado da Bahia, a Defensoria Pública do Distrito Federal, a 

                                                             
108 Ibidem, p. 15. 
109 Ibidem, p. 15. 
110 Ibidem, p. 18. 
111 MS 34609, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n° 34609. Relator Min. CELSO DE 
MELLO. Brasília, DF, julgado em 14/02/2017, p. 14. 
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Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a Defensoria Pública do Estado de 

Pernambuco, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a Defensoria 

Pública do Estado do Ceará, e a Defensoria Pública do Estado de Tocantins, que 

também subscrevem a petição de ingresso à causa. 

Muito embora a peça de solicitação se restrinja a apontar o cumprimento dos 

requisitos da Lei 9868/1999 sem adentrar no mérito da questão, ou mesmo no tema 

mais específico deste trabalho, é interessante ressaltar que, por congregar um grupo 

extenso de defensorias públicas, estaduais e distrital, traz um grande peso 

representativo em sua atuação, sendo esta alinhada a dos atores que pleiteiam a 

manutenção do decreto 9.246/2017. 

O IBCCRIM solicita sua admissão na condição de amicus curiae na data de 

02/02/2018, um dia após a decisão supracitada não acrescentando novos argumentos 

em sua petição de ingresso. 

Se restringe o Instituto a sinalizar seu interesse, a relevância da matéria e sua 

pertinência temática para atuar na causa, cumprindo os requisitos da Lei 9868/1999. 

Claramente se posiciona a favor da manutenção do decreto, em virtude da situação 

dos presídios brasileiros e da prerrogativa presidencial para indultar. 

Por fim, a Conectas Direitos Humanos, Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP, foi o penúltimo ator a requerer seu ingresso, em 

07/02/2018, na condição de amicus curiae, seguindo na mesma toada, sem adentrar 

no mérito para além das questões da realidade prisional e da validade do indulto 

enquanto política penitenciária. 

Para além de todos estes interessados, que solicitaram seu ingresso antes da 

decisão de 12/03/2018, somente o Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio 

Thomaz Bastos – IDDD, solicitou sua admissão à causa, por fim, em 05/11/2018. 

Em sua petição este solicitante não traz inovação aos argumentos expostos 

pelos outros amici curiae. Sua relevância encontra-se no fato de que sua manifestação 

de ingresso ocorreu após a decisão interlocutória acima referida, e que será analisada 

no capítulo seguinte deste trabalho. 

Isto posto, este é o único pretendente a atuar na causa que elaborou sua 

manifestação já de posse dos argumentos que nortearam a decisão o Ministro Relator 

que reestabeleceu, com ressalvas, a vigência do Decreto 9.246/2017. Assim sendo, é 

de suma importância para os objetivos deste trabalho pontuar com mais atenção a 

linha argumentativa do IDDD.  
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Como primeiro ponto relevante de sua peça é preciso apenas salientar que foi 

o único que expressamente mencionou uma situação concreta de crise penitenciária, 

a ocorrida em 2017 no Estado do Amazonas, como exemplo do, já acima descrito, 

estado de coisas inconstitucional que se tornou o sistema prisional brasileiro112. 

De início o requerente também pontua que o principal problema da pretensão 

da PGR, é a desproporcionalidade.  

Ao pugnar pela inconstitucionalidade do decreto de Indulto, com a finalidade 

de afastá-lo dos condenados no âmbito da operação lava-jato, segundo o IDDD, erra 

na dose o MPF, vez que tal medida irá prejudicar milhares de apenados que fariam 

jus ao benefício e poderiam se ver livre da dura vida prisional brasileira. Ou seja, para 

garantir a punição de poucos se defende a manutenção do sofrimento de muitos. 

Como exemplo de desproporcionalidade, que se estabeleceu no sistema 

jurídico brasileiro, cita também a celeuma do cumprimento provisório da pena, antes 

do trânsito em julgado da ação penal, discutida nas ADCs 43 e 44, e cujo prejuízo se 

espraia à “milhares de pessoas encarceradas para garantir que a meia dúzia de 

condenados do colarinho branco não beneficiados pelas condições de acordo de 

delação premiada tenham punição exemplar”113 

Continua o requerente, argumentando na mesma linha dos demais, 

posicionando-se contra o sistema retributivo punitivista, que não resolve o problema 

da criminalidade ao mesmo tempo que satura o caos da superlotação penitenciária. 

Segundo ele, por conta do caráter contra majoritário do poder judiciário, capaz 

de se posicionar em defesa das minorias, é responsabilidade do STF, enquanto 

possível voz dissonante, perceber que o “punitivismo que causa tanto barulho não 

pode ser tido como expressão do princípio democrático”114. 

Em prosseguimento, na sua linha argumentativa, o solicitante se posicionará 

pela estrita privatividade do ato questionado, sob pena de, agindo de forma contrária, 

“ter o Poder Judiciário tomando para si decisões que, até o ano passado, eram 

exclusivas do Poder Executivo”115. 

                                                             
112 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA – MÁRCIO THOMAZ BASTOS – IDDD. 
Petição (73046/2018). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 
2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 2. 
113 Ibidem, p. 3. 
114 Ibidem, p. 17. 
115 Ibidem, p. 5. 
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Neste ponto em específico, “porque, na prática, houve a substituição do 

Executivo pelo Judiciário e a criação de novos limites – não previstos em lei ou na 

Constituição Federal – à atuação daquele116”, visto que a decisão de 12/03/2018 

consubstancia esta situação, conclui o IDDD, já prevendo os possíveis 

desdobramentos da causa e, justificando cabalmente sua participação na mesma no 

seguinte sentido: 

 

“No caso concreto, a ADI traz tema momentoso, com importância 
constitucional indiscutível, já que se decidirá não só sobre eventuais limites a 
serem dados ao poder concedido ao Presidente da República para editar 
indultos, como também sobre as próprias regras e alcance do indulto deste 
ano. 
Aliás, especialmente porque o indulto presidencial poderá receber novos 
contornos já quando do julgamento da presente ADI, o que, conforme já 
pontuado, deve trazer a participação de diferentes entidades e 
representantes da sociedade.”117 

 

Por fim, e no tocante específico do tema deste trabalho o requerente se coloca 

alinhado ao entendimento de que o indulto é ato privativo do Presidente da República 

e não pode ser limitado na forma que pretende a PGR, vejamos: 

 

“Ademais, o indulto não é apenas a resposta possível ao estado 
inconstitucional dos cárceres nacionais. É ele também uma resposta 
exclusiva do Poder Executivo. 
Afinal, a Constituição Federal prevê que “compete privativamente ao 
Presidente da República” a concessão do indulto. Sem outros limites além 
dos crimes expressamente enumerados também na Carta Magna.”118 

 

 

Caminhando nesta trilha vai comungar da posição do Desembargador do 

Tribunal Regional Federal – TRF da 1ª Região Néviton Guedes de que não se deve 

atribuir ao judiciário a prerrogativa de possivelmente corrigir todos os atos de estado, 

sob pena de não haver119: 

“escolhas políticas, não haveria liberdade de avaliação, não haveria 
possibilidade de adaptação do Direito ou do Estado à realidade. Tudo já se 
encontraria predisposto na Constituição, em todas as suas peculiaridades e 
especificidades, não havendo espaço para decisões do administrador ou do 
legislador. Esse totalitarismo constitucional também abarcaria esferas de 

                                                             
116 Ibidem, p. 5. 
117 Ibidem, p. 12. 
118 Ibidem, p. 29. 
119 Ibidem, p. 30-31 
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liberdade da sociedade, como é o caso da família, da igreja e dos 
relacionamentos interpessoais”.120 

 

Na verdade, ao cunhar a expressão “totalitarismo constitucional”, o que se 

quer é fixar as fronteiras do Poder Judiciário, mais do que limitar o Poder Executivo, 

sob pena de, em se alargando estes parâmetros, comprometer “a sua própria 

condição de garantidor privilegiado do Regime Democrático e do princípio da 

separação de Poderes”121 

E por fim, conclui esta linha de raciocínio afirmando que: 

 

“...ainda que se queira ver excessos nos parâmetros do indulto, a solução não 
é substituir os valores por normativa criada por essa C. Corte, apoderando-
se de ato que a Carta da República estabelece ser privativo do Presidente da 
República (art. 84, XII). Pois é cediço que os únicos limites que a Constituição 
impõe ao exercício desta função são aqueles estipulados por ela mesma (art. 
5º, XLIII).122 

 

Contudo, para entendermos melhor o cariz das decisões proferidas pela 

Suprema Corte no bojo da ADI 5.874, ainda é preciso um passo anterior, necessário 

à processualística constitucional, que é nos debruçarmos sobre a manifestação 

defensiva da AGU para pinçarmos seus argumentos no tocante a esta questão e 

desenharmos um quadro mais estruturado e completo sobre o tema. 

 

4.2 – A manifestação da Advocacia Geral da União – AGU 

 

Antes de adentrarmos na análise da peça da AGU propriamente dita faz-se 

necessário algumas observações. 

Em primeiro plano, como fizemos até aqui, ao longo deste trabalho, não 

iremos nos ater as questões e argumentos vinculados à matéria penal. Relembramos, 

nosso interesse é a discussão acerca da limitação da discricionariedade do poder 

executivo e, é nessa linha que trataremos a manifestação da AGU. 

                                                             
120 GUEDES, Neviton, Tomemos a sério o princípio da separação de Poderes. Revista Consultor 
Jurídico, 21 de janeiro de 2013, 21h57, p. 3. 
121 Ibidem, p. 7. 
122 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA – MÁRCIO THOMAZ BASTOS – IDDD. 
Petição (73046/2018). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF, 28 de dezembro de 
2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 32 
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Em segundo plano, devido a enorme quantidade de solicitantes para ingressar 

na causa, a rapidez com que tomaram essa decisão e agiram nesse sentido, nossa 

opção metodológica foi tratar primeiro daquele extenso grupo. 

Isto posto, muitos dos argumentos que a AGU utilizou em sua manifestação 

já foram abordados anteriormente neste trabalho e, mesmo ela se valeu de excertos 

das peças elaboradas pelas defensorias públicas, notadamente a DPU, para 

fundamentar sua argumentação. 

Dito isso, em princípio, a douta AGU, após breve introdução sobre a natureza 

da ação proposta e seu andamento, vai deter-se sobre o caráter do indulto e suas 

especificidades. 

Afirma que como reconhecido pela própria requerente “o indulto é ato 

discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo123” e, deve nortear-se “por 

critérios de conveniência e oportunidade124”. No ponto em específico afirma ainda que 

“a doutrina oferece inestimável contribuição, ao lecionar que "o indulto e a comutação 

da pena configuram típico ato de governo, que se caracteriza pela 

discricionariedade.””125 

Prossegue a AGU citando também a jurisprudência do STF que é firme no 

sentido de qualifica-lo como: 

 

“...ato discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Poder 
Judiciário reavaliar o juízo de conveniência e oportunidade do decreto que o 
defere, o qual pode inserir certas condições e requisitos, desde que 
observados os limites constitucionais”126 

 

A fim de não nos repetirmos, cabe informar que a AGU repisa a argumentação 

e cita a mesma doutrina e jurisprudência, no tocante à discricionariedade e a 

possibilidade de controle judicial, utilizada anteriormente pelos demais interessados 

no causa, que pugnam na defesa do Decreto 9.246/2017. 

                                                             
123 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – AGU. Prestação de Informações n° 
00002/2018/CONSUNIÃO/CGU /AGU (338/2018). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO 
BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 4. 
124 Ibidem, p. 4. 
125 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio 
Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva. 2013, p. 1254.  
126 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – AGU. Prestação de Informações n° 
00002/2018/CONSUNIÃO/CGU /AGU (338/2018). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO 
BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, citando os 
julgados: HC 84829. ReIator, Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 18/03/2005; HC 964311, ReIator. 
Min. CEZAR PELUSO, julgado em 15/05/2009 e AgRg no AI 701.673-2/MG, reIator, Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, julgado em 05/05/2009, p. 6.   
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Continua a AGU argumentando que não há que se falar em ingerência do 

poder executivo na seara dos outros poderes da república, ou qualquer mácula ao 

princípio da separação de poderes visto que, originário do próprio texto constitucional 

o indulto por conseguinte “ajuda a concretizar os freios e contrapesos inerentes ao 

princípio republicano.”127 

Caso fosse entendido assim, o próprio controle de constitucionalidade deveria 

ser considerado como afrontoso ao princípio da separação de poderes, na fala da 

AGU128, rememorando as palavras do Ministro Gilmar Mendes na ADI 1.231129. 

No tocante ao alegado pela PGR, que trata-se de benefício episódico, visando 

alcançar os condenados no âmbito da "Operação Lava-jato", a AGU rebate tal 

argumento apelando para o caráter geral, impessoal e, indistinto da norma ora 

impugnada, que tem o condão de beneficiar não um grupo específico mas qualquer 

“pessoas nacionais e estrangeiras que se encaixem nas hipóteses previstas no 

decreto.”130 

No aspecto da violação à vedação de legislar em matéria penal e, 

colateralmente ao princípio da individualização da pena, tal não se aplica visto que 

trata-se de dispositivo que afasta a punibilidade e não tem qualquer efeito na 

legislação penal vigente, não alcançando o estabelecido para os diferentes tipos 

penais e suas penas cominadas. 

Por fim, como último argumento relevante para a temática deste trabalho a 

AGU alerta para o caráter humanitário do indulto natalino, em face da tentativa da 

PGR de desconstituí-lo. 

Em verdade, rememorando a ADPF 347, em que o STF reconheceu o “estado 

de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro, o Decreto 9.246/2017 

alinha-se à esta decisão manifestando, ao revés do que alega o MPF, sua verdadeira 

constitucionalidade ao libertar uma extensa quantidade de pessoas submetidas as 

agruras do cárcere. 

Neste mesmo diapasão a AGU se insurge contra a antecipação da tutela 

concedida, visto que segundo suas palavras, neste caso concreto: 

                                                             
127 Ibidem, p. 9. 
128 Ibidem, p. 10. 
129 ADI 1231. CV, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2005, p. 77-79 
130 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – AGU. Prestação de Informações n° 
00002/2018/CONSUNIÃO/CGU /AGU (338/2018). ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO 
BARROSO. DF, 28 de dezembro de 2017. Número único: 9034789-84.2017.1.00.0000, p. 11. 
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“O periculum in mora, por sua vez, é inverso, já que, tal como demonstrado 
pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Petição n° 109/2018), 
a suspensão dos efeitos do Decreto n° 9.246/2017 afetará 
"indiscriminadamente inúmeros outros detentos absolutamente alheios 
àquela tipologia delitual”. De igual modo, tal como asseverado pela 
Defensoria Pública da União (Petição na. 78199/2017), "a decisão liminar 
está a comprometer, justamente, a concessão de indulto a significativa 
parcela de delitos menos graves".131 

 

Assim sendo, ao “sustar a eficácia de dispositivos da norma em comento”, o 

que se fez foi atuar de maneira “flagrantemente desproporcional, fulminando diversos 

direitos de condenados ao benefício, de modo a comprometer o próprio 

gerenciamento da sistemática penitenciária.”132 

Isto posto, após elencar as teses trazidas pelas partes e terceiros 

interessados na causa, com vistas a montar um quadro das diversas linhas 

argumentativas acerca do tema é possível então escrutinar as decisões monocráticas 

proferidas pelo Ministro Relator. 

  

4.3 – As decisões do Ministro Relator 

 

Findo o período de recesso, a análise da decisão cautelar exarada pela 

presidência do STF coube ao relator da ADI 5.874 Ministro Barroso. Desta feita, em 

01/02/2018, o relator, em menos de três páginas decidiu pela manutenção da cautelar.  

Brevemente, para fins de justificar a manutenção da medida cautelar, o 

Ministro Relator pontou os seguintes argumentos: 

 

“(i) Violação ao princípio da separação de poderes, no tocante à reserva legal, 
ao conteúdo mínimo das funções legislativa e judicial, bem como à 
impossibilidade de o Poder Executivo dispor sobre matéria penal, mesmo 
pela via da medida provisória; 
(ii) Violação à efetividade mínima do Direito Penal e aos deveres de proteção 
do Estado quanto à segurança, justiça, probidade administrativa e direitos 
fundamentais dos cidadãos; 
(iii) Violação ao princípio da moralidade administrativa, na vertente do desvio 
de finalidade, de vez que as alterações introduzidas na minuta encaminhada 
pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária afastam o decreto 
dos objetivos constitucionalmente legítimos, produzindo efeitos que vulneram 
o interesse público e frustram as demandas mínimas da sociedade por 
integridade no trato da coisa pública.”133 

                                                             
131 Ibidem, p. 33. 
132 Ibidem, p. 33. 
133 ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF. Decisão interlocutória, 01 de fevereiro de 
2018, p. 2. 
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Nesta mesma decisão indeferiu, sem maiores justificativas, a admissão, na 

qualidade de amicus curiae, da Associação dos Advogados e Estagiários do Rio de 

Janeiro – AAEERJ, conforme já havíamos adiantado anteriormente, mas fazendo 

menção de que levaria em conta a manifestação que a solicitante desejasse submeter. 

Por outro viés acolheu a solicitação de ingresso já efetuada pelos demais amici curiae, 

notadamente as Defensorias Públicas, até o momento. 

Passado pouco mais de um mês, em 12/03/2018, na impossibilidade de 

submissão da cautelar ao referendo do plenário, por conta de problemas de pauta, o 

Ministro Relator proferiu nova decisão interlocutória, desta feita muito mais 

abrangente, tratando-se em verdade de um adiantamento do seu voto. 

Logo de início justifica que sua intenção sempre fora submeter a norma 

impugnada ao crivo do colegiado para “extirpar do decreto aquilo que contrariava a 

Constituição, fazendo os recortes necessários para sua aplicação na parte em que 

poderia legitimamente subsistir.”134 

Prosseguindo justifica que sua atuação, novamente monocrática, se deveu a 

problemas de pauta e as diversas manifestações, principalmente da DPERJ, que 

alertaram sobre a condição precária da situação carcerária e da exagerada amplitude 

da medida cautelar que, ao suspender a vigência de todo o Decreto 9.246/2017, 

prejudicava uma massa enorme de condenados que fariam jus ao benefício do indulto. 

O Ministro Barroso prossegue então que, em face do acima exposto, decidiu 

por antecipar sua decisão, antes de submetê-la ao plenário, com vistas a especificar 

“hipóteses que não se encontram colhidas pela suspensão cautelar do Decreto nº 

9.246/2017 e nas quais, portanto, o indulto poderá ser concedido”135. 

Para tal divide sua manifestação em três partes: A primeira trata da hipótese 

submetida à apreciação da corte, mormente pelas Defensorias Públicas; a segunda 

parte se deterá nos fundamentos jurídicos que subsidiam a solução do caso e; a 

terceira parte versará sobre a análise dos pedidos cautelares, formulados até aquele 

momento, no sentido de “mitigar” a inconstitucionalidade do Decreto 9.246/2017. 

                                                             
134 ADI 5874 Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. DF. Decisão interlocutória, 12 de março de 
2018, p. 5. 
135 Ibidem, p. 5. 
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Isto posto, em razão do escopo do nosso trabalho, a parte mais relevante da 

peça decisória é sua segunda parte, onde os fundamentos constitucionais são trazidos 

à baila, a despeito da questão penal material que fundamenta a matéria do indulto. 

Ainda na primeira parte de sua decisão, preparando a discussão sobre a 

constitucionalidade da norma e, por conseguinte, a limitação da discricionariedade 

presidencial, o Ministro Relator vai apresentar o processo prévio, que embasa a 

elaboração dos decretos de indulto no país atualmente. 

Neste diapasão vai pontuar que a minuta do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária – CNPCP, que sugeria expressamente a vedação ao indulto 

da pena de multa, em conjunto com uma lista dos crimes, em relação aos quais não 

deveria ser concedido o benefício, fundamental na linha do combate à corrupção, teve 

tais dispositivos extirpados quando da redação final do decreto 9.246/2017, resultando 

em algo diametralmente oposto ao que foi sugerido.136 

Prossegue ainda afirmando que: 

 

“É nesse contexto que se coloca a questão constitucional. Os fatos 
antecedentes à edição do decreto impugnado, assim como a discussão mais 
ampla a respeito do sistema punitivo brasileiro, devem iluminar a análise 
sobre os limites do exercício do poder do Presidente da República de 
conceder indultos coletivos.”137 

 

  Assim sendo, embora afirme que a postura tradicional do STF seja a “de 

deferência com relação aos decretos de indulto natalino, reconhecendo-o como ato 

discricionário associado à política criminal”,138 tal não afasta a necessidade de uma 

reflexão mais profunda sobre o tema, em sede de controle concentrado, inclusive 

levando o Tribunal à um ponto de inflexão. 

Desta forma, conclui o relator, no tocante a este ponto que: 

 

“À luz do cenário atual, é de se questionar qual a ratio do instituto e quais os 
seus limites constitucionais. Em um Estado Democrático de Direito não se 
admitem penas cruéis; ao contrário, elas são aplicadas com a observância do 
devido processo legal e da ampla defesa e executadas em um regime 
progressivo. Mesmo que se admita a utilização do instituto como um 
instrumento de combate ao hiperencarceramento, entendo que esse 
instrumento (i) não pode conflitar com a política criminal adotada no país; (ii) 
deve ser manejado de forma racional, com base em um plano estratégico 
baseado em dados que revelem a eficiência do instituto com relação à 

                                                             
136 Ibidem, p. 24. 
137 Ibidem, p. 24. 
138 Ibidem, p. 24. 
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finalidade pretendida; e (iii) não pode implicar proteção insuficiente de bens 
jurídicos protegidos constitucionalmente.”139 

  

Posto nestes termos o Ministro Barroso se posiciona contrariamente à 

concessão do benefício aos condenados a crimes relacionados à corrupção e ao 

perdão da multa, ressaltando que “não se apresentaram justificativas, compatíveis 

com a Constituição e o ordenamento em vigor, que legitimassem a inclusão no âmbito 

de incidência do indulto”.140 

No tocante ao princípio da separação de poderes Barroso afirma que, em 

alinhamento com o princípio da reserva legal, é de competência do Congresso 

Nacional a formulação da “política criminal de individualização e execução das 

penas”141, não restando margem para sua modificação pela via do indulto, ato 

secundário do poder executivo. 

Nesse aspecto, com relação ao tempo necessário ao cumprimento da pena 

para livramento condicional o Ministro Relator foi taxativo:  

 

“Significa dizer que, na mais benevolente das hipóteses, o legislador exigiu o 
cumprimento mínimo de 1/3 da pena privativa de liberdade para que o 
sentenciado possa ser posto, ainda assim de forma condicional, em 
liberdade. Essa é uma decisão nuclear da política criminal arquitetada pelo 
legislador, que não pode ser subvertida, direta ou indiretamente.”142 

 

Ou seja, como decorrência do texto constitucional, qualquer afronta a lei 

penal, quer seja no seu aspecto material ou no tocante a execução, é uma afronta ao 

princípio de separação dos poderes e, em decorrência, a utilização do indulto como 

meio para mitigar sua incidência se torna em verdade usurpação da competência 

legislativa, constitucionalmente estabelecida. 

Por essa razão argumenta o Ministro Barroso que: 

 

“... a competência presidencial para a concessão de indulto (art. 84, XII, da 
Constituição) deve ser interpretada de modo sistemático e em harmonia com 
a política criminal estabelecida pelo Congresso Nacional. Do contrário, 
haverá usurpação de competência legislativa e violação do princípio da 
separação dos Poderes.”143   

 

                                                             
139 Ibidem, p. 25. 
140 Ibidem, p. 25. 
141 Ibidem, p. 26. 
142 Ibidem, p. 27. 
143 Ibidem, p. 28. 
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Para corroborar seu entendimento relembra que, nem mesmo a Medida 

Provisória, ato que se trasmuda em lei, tem competência para tratar de material penal 

ou processual penal, temas vedados à competência legislativa atípica do Presidente 

da República. 

Continua sua tese afirmando que:  

 

“Essa limitação constitucional de competência legislativa para edição de 
medida provisória, em que há posterior controle legislativo do mérito do ato 
do Presidente da República, torna clara a impossibilidade de se tratar de 
questões de direito penal e processual penal por meio de decreto 
presidencial, que sequer terá o seu mérito deliberado pelo Congresso 
Nacional.”144 
  

Ou seja, relendo ao revés do que usualmente se diz o senso comum jurídico 

nestes termos: quem pode menos, nunca poderá mais, segundo a análise do Ministro 

Relator. Desta forma, por se tratar de competência atípica, se insere no rol de 

instrumentos de controle recíproco, não podendo afrontar quem detém a competência 

típica constitucional para o desenho da lei penal e de sua execução.145 

Por fim, no tocante ao tópico da separação de poderes conclui o relator:  

 

“... o costume de edição anual de indultos natalinos, em caráter geral e 
abstrato, sem convincente e excepcional justificativa humanitária, vem 
consolidando, de modo inconstitucional, a redução de até 80% das penas 
cominadas pelo Poder Legislativo e dimensionadas individualmente pelo 
Poder Judiciário. Constata-se, na prática, uma derrogação da legislação 
penal e uma usurpação da função jurisdicional.”146 

 

Outro tópico abordado na decisão se refere ao tema da proporcionalidade. Ao 

evocar o binômio “proibição do excesso” e “vedação à proteção insuficiente” o Ministro 

barroso vai defender o entendimento de que o Estado não pode nem punir demais, 

sob pena de restringir irrazoavelmente direitos fundamentais, enquanto que em outra 

toada não pode agir de modo ineficaz, deixando de materializar outros tantos direitos 

também fundamentais. 

Entende o Ministro que:  

 

“...as normas jurídicas que deixem de estabelecer patamares adequados de 
proteção a valores resguardados pela Constituição são inválidas. Em tais 
casos, o poder público descumpre o dever de adotar as ações necessárias à 

                                                             
144 Ibidem, p. 28. 
145 Ibidem, p. 29. 
146 Ibidem, p. 30. 
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defesa de valores de estatura constitucional, justificando-se, portanto, a 
atuação corretiva do Supremo Tribunal Federal. 
Assim, uma política criminal excessivamente leniente é incapaz de proteger 
bens jurídicos constitucionais de grande relevância, como a vida, a 
integridade física das pessoas, o patrimônio e a probidade administrativa. Por 
essa razão, um decreto do Presidente da República que veicular política 
pública capaz de frustrar a efetividade mínima do sistema penal será 
inexoravelmente contrário à Constituição, por violar o princípio da 
proporcionalidade, em sua dimensão de vedação à proteção insuficiente.”147 

 

Tal entendimento, reputamos, foi a pedra de toque capaz de afastar a lógica 

da discricionariedade plena do ato de indulto ao mesmo tempo que permitiu ao 

Ministro relator redesenhar o instituto em sede liminar. 

Neste sentido, visto que a ordem constitucional, no seu entendimento, afasta 

a possibilidade de discricionariedade plena o relator passa a discorrer sobre o tema 

da moralidade. 

Sustenta que “uma vez desatendido o patamar ético que impõe a ordem 

jurídica, o ato administrativo se torna passível de anulação.”148 

No tocante a este tema o relator é cristalino em assumir o argumento da PGR, 

de que o indulto, tal como foi editado, tem alcance para beneficiar os condenados na 

operação lava-jato, colocando por terra todo o esforço da sociedade brasileira na luta 

contra a corrupção. 

Assim, da forma como foi desenhado, o indulto se afasta do interesse público 

para o qual se dispõe, quer seja válvula de escape do sistema prisional, quer seja a 

clemência calçada em razões humanitárias, ou como política de facilitação de da 

ressocialização do apenado, restando claro a mácula do desvio de finalidade. 

Este último, “...ligado ao desvirtuamento do poder-dever atribuído a 

determinado agente público que, embora aja dentro dos limites da sua atribuição 

institucional, atinge finalidade não desejada pela ordem constitucional.” 149 

Por fim, como último argumento o relator vai tocar no ponto da legitimidade 

democrática, condição necessária para a prática de qualquer ato administrativo. 

Em seu entendimento vai se contrapor a linha que afirma que a legitimidade 

decorre automaticamente da investidura, via seleção eleitoral, bastando para tanto. 

No seu modo de ver a verdadeira legitimidade vai além da vitória nas urnas, ela deve 

                                                             
147 Ibidem, p. 32. 
148 Ibidem, p. 33. 
149 Ibidem, p. 34. 
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manifestar-se também pela persecução da vontade manifestada pela sociedade. 

Assim Barroso divide o tema entre:  

 

“...legitimidade corrente, que diz respeito à correspondência entre os atos 
praticados pelo representante e a vontade manifestada pelos representados, 
e (ii) a legitimidade finalística, que diz respeito à validade constitucional dos 
fins perseguidos pela atuação pública.”150 

 

Isto posto, retomando a temática do combate à corrupção e a preservação da 

operação lava-jato, o ministro relator irá sustentar que “perceptível para quem quer 

que tenha olhos de ver”,151 é claramente ilegítimo um ato que: 

“...ao invés de corresponder à vontade manifestada pelos cidadãos, o decreto 
reforça a cultura ancestral de leniência e impunidade que, a duras penas, a 
sociedade brasileira tenta superar. Em manifesta falta de sintonia com o 
sentimento social – e, portanto, sem substrato de legitimidade democrática – 
o decreto faz claramente o contrário: dá um passe livre para corruptos em 
geral. Assim, a falta de legitimidade democrática é tão ou mais visível que o 
igualmente evidente desvio de finalidade.”152 

 

Desta forma, assumindo que o Presidente da República exorbitou sua 

competência constitucional para a prática do ato de indulto, pelas razões acima 

descritas, o Ministro irá redesenhar o Decreto 9.246/2017 restabelecendo 

monocraticamente, segundo seu próprio e particular entendimento, quais seriam os 

parâmetros constitucionais e legais para tal, reescrevendo o rol de requisitos, limites 

e situações para a concessão do benefício. 

Em específico o redesenho do indulto, via atualização da medida cautelar, não 

será nosso objeto de estudo no presente trabalho, visto que o tema é afeto à matéria 

de direito penal, estando nosso escopo cingido às questões constitucionais que 

fundamentaram a medida e não às medidas em si. 

Somente a título de ilustração cabe dizer que os pontos principais da medida 

foram: a elevação para 1/3, ao invés de 1/5, do tempo mínimo de cumprimento da 

pena como requisito para concessão do benefício; o estabelecimento do limite de 8 

anos de pena máxima; a exclusão da possibilidade de indultar os condenados pelos 

crimes de corrupção e correlatos; a suspensão do indulto da multa somente para os 

de extrema carência e; a impossibilidade de concessão de indulto na pendência de 

recurso da acusação. 

                                                             
150 Ibidem, p. 35. 
151 Ibidem, p. 35. 
152 Ibidem, p. 36. 
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Dito isso, nosso interesse e também ponto de chegada desse trabalho, será 

a sessão de julgamento da ADI 5.874 e a apreciação pelo plenário, dos argumentos 

trazidos à baila por todos os atores do processo. 

 

4.3 – O julgamento da ADI 5874153 

 

A primeira sessão de julgamento da ADI 5.874 teve início em 21/11/2018, com 

a realização da leitura do relatório e a realização das sustentações orais, por parte da 

PGR, na pessoa da Procuradora Geral da República, e dos amici curiae, ambos 

limitando-se a repetir o que já haviam defendido em suas petições sem qualquer 

novidade à temática da causa, tendo sido suspensa a sessão devido ao adiantado da 

hora. 

Em prosseguimento, no dia 28/11/2018, o julgamento foi retomado. Desta feita 

votou o Ministro Relator, pela procedência parcial do pedido, o que se 

consubstanciaria na manutenção dos termos da cautelar concedida pelo mesmo, em 

sede monocrática. 

Como dito anteriormente, e já ressaltado nesse trabalho, a sua segunda 

decisão, proferida em 12/03/2018, tratou-se em verdade de uma espécie de 

adiantamento do seu voto, em virtude da impossibilidade de submissão da cautelar 

original para referendo do plenário em razão do congestionamento da pauta de 

julgamento. 

Na sessão de julgamento ressaltou ainda o Ministro relator que, ao seu ver, 

em face da inconstitucionalidade patente da norma atacada, foi utilizando a técnica 

decisória da Decisão Manipulativa Substitutiva154, que fundamentou a supracitada 

cautelar e, correlatamente o seu voto. 

Esta técnica permite que o órgão julgador, ao declarar a inconstitucionalidade 

de uma norma e, aproximando-se da função legislativa, tenha a oportunidade de, em 

                                                             
153 Em virtude das características deste trabalho não será possível citar textualmente os votos 
proferidos pelos Ministros, nem incluir tal material no rol de referências ao final, visto que escrevemos 
em momento anterior à publicação do acórdão e a tramitação do processo encontra-se suspensa por 
pedido de vista. Isto se fez necessário pra que fosse possível cumprir os prazos acadêmicos para a 
defesa da monografia. Desta forma, todas as informações utilizadas neste item foram obtidas pelo 
acompanhamento das sessões plenárias de julgamento transmitidas pela TV Justiça nos dias 22, 28 
e 29 de novembro de 2018, disponíveis no endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/channel/UCsW4QSB1USsu9ouuFUWe4Iw 
154 MALUF, André Luiz, Lei do Mandado de Injunção abre portas para sentenças aditivas. Revista 

Consultor Jurídico, Revista Consultor Jurídico, 25 de julho de 2016, 11h41, p. 1-2. 
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seu lugar, redesenhar o dispositivo no sentido de alinhá-lo aos parâmetros 

constitucionais. Veremos brevemente que tal linha de ação foi duramente atacada 

pelos demais Ministros no decorrer do julgamento. 

Isto posto o próximo a declinar seu voto, foi o Ministro Alexandre de Moraes, 

abrindo a divergência, decidindo pela improcedência total do pedido, pela cassação 

da liminar e pelo reestabelecimento da eficácia do Decreto 9.246 tal qual editado pelo 

Presidente da República. 

A base de sua argumentação afirmou que o Indulto não desrespeita o princípio 

da separação de poderes, sendo inserido completamente no sistema de freios e 

contrapesos do sistema republicano. 

Diferentemente de Barroso, que atribuía ao indulto a natureza de exercício de 

função atípica, exercida pelo poder executivo em face dos poderes, legislativo em 

abstrato e, do judiciário no caso concreto da condenação penal, Alexandre de Moraes 

sustentará que o Presidente da República não está jungido por qualquer limite 

infraconstitucional, sendo a própria oitiva do CNPP facultativa ao chefe de estado. 

Para ele o indulto não tem limites além dos políticos, em razão de se tratar de 

ato plenamente discricionário, com os requisitos da oportunidade e da conveniência 

e, constitucionais, incapaz de ser alcançado em sede de controle concentrado por 

qualquer argumento jurídico exógeno à Carta da República. 

Citando a posição tradicional da jurisprudência do STF, que sempre 

considerou o ato como discricionário, o Ministro chega a afirmar que a decisão 

monocrática que reescreveu o Decreto 9.246/2017 em verdade substituiu o 

subjetivismo do Presidente da república pelo subjetivismo do Ministro Relator. 

Ressaltando que o STF deve se manifestar sobre a constitucionalidade ou 

não do ato praticado, escusando-se de modificá-lo segundo suas próprias convicções, 

sob pena de que tal fato levaria, ai sim na sua concepção, a uma usurpação dos 

poderes do executivo pelo judiciário. 

Por fim em seu voto ainda faz dois apontamentos: de que a via correta para 

afastar qualquer tipo penal do benefício do indulto reside na seara do Poder 

Legislativo, capaz de enquadrar como crime hediondo as práticas delituosas que 

pretender tornar inalcançáveis pelo indulto e, desta maneira abrir a via do controle 

constitucional, na forma do art. 5°, XLIII, em caso de exorbitância do Chefe do 

Executivo, como já ocorre com os crimes elencados no dispositivo citado. 
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Ao fim e ao cabo, após empate em 1X1 a sessão foi novamente suspensa, 

em virtude do horário, para ser retomada no dia seguinte, 29/11/2018. 

Nesta sessão o Ministro Edson Fachin foi o primeiro da votar. Alinhando-se à 

corrente do Ministro Barroso, vai acompanhar integralmente sua posição. 

Como acréscimo à discussão, corroborando o exposto no voto do relator, o 

Ministro Fachin traz como argumento duas questões iniciais. 

Para o Ministro o art. 84, XII, embora prescreva o caráter privativo do ato, tal 

não afasta a possibilidade de controle via dever de motivação de qualquer ato 

administrativo, inaugurando a via da inconstitucionalidade por causa de vício de 

finalidade.  

Em outro campo, para Fachin é perfeitamente cabível que, também via 

sistema de freios e contrapesos, o STF possa estabelecer limites ao exercício dos 

Poderes da República. 

Nesta toada, reconhece que o ato questionado em sede da ADI carece de 

motivação, ou que essa não coaduna com seus objetivos, o que inevitavelmente o 

levará ao desvio de finalidade. 

Tal desvio se consubstancia no caráter divergente, se mirado pela ótica da 

correção de iniquidades e da mitigação do sofrimento carcerário, que o Decreto 

9.246/2017 assumiu visto que livra das sanções penais mais graves, via cumprimento 

de pequena parte da pena, e inclusive da pena de multa, uma série de condenados 

por crimes de corrupção e correlatos, enfraquecendo a operação lava-jato. 

Por fim, e nisto inova em seu voto, o Ministro Fachin remete-se Decreto 

5.687/2006, que promulgou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o 

que em seu entendimento, via norma constitucional de internalização de tratados, 

prevista no art. 5°, § 3°, do texto constitucional, elevaria à condição de direito 

fundamental o combate à corrupção e, desta forma, apta a afastar no sentido do que 

defende o Ministro relator os crimes de corrupção e correlatos da incidência do Indulto 

presidencial. 

A próxima a votar foi a ministra Rosa Weber. Em um voto um pouco mais curto 

do que os primeiro a Ministra acompanhou a divergência, empatando novamente a 

disputa. 

O ponto mais relevante de seu voto foi a defesa da higidez da Constituição 

Federal, no sentido de privilegiar a discricionariedade total, via art. 84, XII, 

excetuando-se as restrições contidas no próprio texto. 
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Para ela, manejar a CRFB, segundo interesses particulares ou de ocasião, 

principalmente em sede de controle concentrado de constitucionalidade o que, por si 

só tem uma amplitude imensurável, poderia trazer sérios riscos ao Estado 

Democrático de Direito. 

Segue argumentando a Ministra que, no seu entender, o Indulto, tal como 

previsto pelo constituinte, é multifuncional, desempenhando ora um ato de clemência; 

utilizado como instrumento de política criminal e; como elemento no sistema de freios 

e contrapesos ao controlar os excessos do Poder Judiciário. 

No tocante à possibilidade de controle judicial do ato alinha-se com o Ministro 

Alexandre de Moraes no que estritamente dispõe o texto constitucional, segundo os 

limites do art. 5°, XLIII, só cabendo intervenção do STF nestas hipóteses. 

Por fim a Ministra, retomando a questão da legitimidade apontada por Barroso 

em seu voto, irá vincular esse conceito aos próprios parâmetros de controle e 

mecanismos previstos pela CRFB. 

Para ela o Decreto de Indulto pode ser controlado, como forma de 

autocontrole, pelo próprio Poder Executivo, visto que é ato político, ao revogá-lo tendo 

em vista os custos, até mesmo eleitorais que ele pode acarretar. 

Outra forma de controle, desta feita legislativo, é pela via do processo de 

impeachment, ou pelo lado do cometimento de crime de responsabilidade pelo 

presidente da república, ou na forma do abuso de autoridade que resultará em sua 

cassação política. 

Em conclusão, afirma a Ministra, o Poder Judiciário, no tocante a possibilidade 

de controle do ato, está jungido ao estrito texto constitucional e, por esta razão ela 

alinha-se a tese divergente, empatando em 2X2 o julgamento. 

O próximo a votar, por conta de um pedido de adiantamento, foi o Ministro 

Lewandowski. Seu voto foi o mais sucinto, limitou-se a consignar que o indulto é ato 

de “amplíssima” discricionariedade, imune ao controle exceto se houver afronta a 

CRFB. 

Por ser ato de governo, não sofre qualquer vinculação, sendo pleno de 

discricionariedade política, a cargo do Presidente da República. 

Citando o Ministro Maurício Corrêa no âmbito da ADI 2.795 referendou a 

posição de que hodiernamente trata-se de instrumento de política penitenciária e, por 

fim, alinhou-se a tese divergente decidindo pela improcedência do pedido. 
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O Ministro Marco Aurélio, em voto também sucinto argumentou que o Ministro 

Relator, ao conceder a medida cautelar da forma como fez, tratou em realidade de 

substituir o Presidente da República, redator constitucional do ato de indulto. 

Por conseguinte exorbitou os poderes do STF por pretender redesenhar o 

Decreto 9.246/2017, ato discricionário e elemento de soberania interna do poder 

executivo que, no seu entender, primou pela razoabilidade, diferentemente do que 

vislumbra o Ministro Relator. Isto posto, acompanha a divergência e vota pela 

improcedência da ação. 

Na esteira do Ministro Marco Aurélio o próximo a votar será Gilmar Mendes. 

O Ministro Gilmar inicia seu voto alertando que ali não se trata de uma disputa 

entre os defensores dos corruptos contra os combatentes da corrupção. Prossegue o 

Ministro consignando que tal embate deve ser feito dentro dos limites do devido 

processo legal, na forma de assegurar os direitos fundamentais. 

Ao continuar irá também se contrapor ao Ministro relator, no tocante ao 

entendimento de que o indulto não é ofensivo à separação dos poderes, nem 

tampouco ato atípico do Poder Executivo. Segundo ele trata-se do contrário, afeito ao 

sistema de freios e contrapesos. 

Isto posto ressaltará que a saída constitucional para a supressão dos tipos 

penais que se querem afastados do alcance dessa medida é pela via legislativa, 

tipificando a conduta em tela como crime hediondo e, portanto excluindo-a do rol 

indultável. Segundo ele só assim é possível, pela via do controle judicial, afastar a 

eficácia da norma e, somente isso, diferentemente do que propôs o Relator em sua 

cautelar. 

No tocante ao argumento do possível desvio de finalidade do Decreto 

9.246/2017 o Ministro Gilmar irá argumentar que não há qualquer impacto nos 

condenados pela operação Lava-jato. Uns porque já estão fora da prisão, via acordo 

de delação premiada, outros por que não cumprem os requisitos necessários par ao 

indulto. 

Segundo ele o que está a se fazer é um exercício de “futurologia” esperando 

que o novo Decreto, em tese, mantidas as condições deste, tenha o condão de libertar 

os corruptos. 

Prossegue o Ministro Gilmar afirmando que ao agir dessa forma, com fez e 

como pretende fazer o Ministro Relator, tratou-se claramente de ativismo judicial, o 
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que não faz bem à democracia, pois substitui a política pelo juízo adentrando a seara 

dos Poderes Legislativo e Executivo, representativos em sua essência. 

Entende o Ministro que é no campo político, inclusive o eleitoral, em que será 

cobrado dos representantes seus atos e posições políticas. Ao reescrever o decreto 

de indulto o Ministro Relator violou as prerrogativas do Presidente praticando um ato 

de hiperativismo judicial, não cabendo invocar lei ou norma infraconstitucional para 

subsidiar subjetivamente a interpretação da Constituição. 

Desta forma, entende que o seu voto vai no sentido do controle e da 

humildade do Poder do STF, acompanhando a divergência e decidindo pela cassação 

da cautelar e improcedência do pedido da PGR  

Neste momento da sessão, com o resultado parcial em 5 X 2 acompanhando 

a divergência e pelo indeferimento do pleito, o Ministro Luiz Fux pediu vista ao 

processo. Tal atitude, ato contínuo, fez com que o Ministro Gilmar Mendes, 

acompanhado pelo Ministro Marco Aurélio suscitasse, em questão de ordem, a 

possibilidade de votação apenas da medida cautelar. 

Após curta discussão, entre os membros de ambas as correntes jurídicas 

antagônicas, o decano da Corte, Ministro Celso de Mello, em razão do 

encaminhamento feito pelo Ministro Gilmar Mendes, solicita à mesa da presidência 

para que seu voto fosse também adiantado, o que redundaria então na consolidação 

da maioria do plenário pela improcedência do pedido da PGR. 

Em seu voto, feito de forma bem diferente do usual, o decano da corte, num 

esforço de concisão, apresenta os 8 tópicos de sua linha argumentativa seguidos de 

um breve resumo, cada qual, com vistas a consolidar a formação da maioria. 

Em primeiro lugar, tal como fizeram os demais ministros que se alinharam a 

corrente divergente, o decano da Corte tratou de afastar qualquer suposição de que 

estivesse sendo leniente ou protegendo qualquer prática de corrupção. 

Em prosseguimento afirmou que o indulto é a expressão soberana da 

clemência estatal, tratando-se de ato discricionário segundo o direito comparado e 

todos os precedentes da história do STF, só podendo, por consequência, ser limitado 

pela Constituição da República. 

No tocante ao vício de finalidade e de legitimidade, tese utilizada pelo Ministro 

Barroso para consignar a inconstitucionalidade do Decreto 9.246/2017, o Ministro 

Celso de Mello pontua que tal vício deve ser provado cabalmente, não sendo possível 

sua presunção. 
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Como forma de sustentação do seu argumento ele escrutina os diversos 

decretos de indulto anteriores e termina por chegar a uma conclusão diametralmente 

oposta a da PGR, no sentido de que este último não é o mais favorável deles, com 

vistas a atingir os condenados no âmbito da operação lava-jato, visto que outros 

decretos de indulto, anteriores, traziam a possibilidade de concessão do benefício do 

livramento com o cumprimento de apenas 1/6 da pena, ou seja, ainda mais elástico 

do que o requisito do último diploma. 

Na sequência o Ministro Celso passa a discorrer sobre o aspecto do instituto, 

sob a ótica que o mesmo tem para atenuar as distorções gravíssimas do sistema 

penitenciário brasileiro. 

Rememorando a ADPF 347, já citada anteriormente neste trabalho, aponta que 

o estado de coisas inconstitucional, reconhecido pelo STF, do caso brasileiro é 

atentador aos direitos fundamentais dos presos visto que o sistema se converte em 

fator criminógeno e verdadeira escola de crimes. 

Em seu último ponto o Ministro faz questão de ressaltar claramente que, no que 

se refere ao princípio da separação de poderes, não houve usurpação de competência 

do Presidente da República em face do Congresso Nacional mas sim trata-se de 

usurpação de competência do próprio STF ao reescrever último Decreto. 

Conclui afirmando que a competência judiciária é negativa, excludente, para 

declarar a inconstitucionalidade na norma em face da Constituição e não para formular 

novos requisitos ao sabor do casuísmo subjetivo. 

Em face de todo o exposto, mesmo que ao seu ver de maneira abreviada 

alinha-se a tese divergente e decide pela cassação da cautelar, e a improcedência do 

pedido, consignando a maioria do plenário, em favor da corrente contrária a do 

Relator, num total parcial de 6X2.  

Após o voto do Ministro Celso de Mello teve início uma acalorada discussão, 

para os padrões da corte, entre os ministros presentes, perfilhando cada qual segundo 

sua corrente jurídica. 

O tema da discussão versou sobre a cassação da cautelar, que ainda 

subsistia mesmo em face da formação de maioria contrária à sua manutenção e sobre 

a obrigatoriedade da suspensão do processo, em virtude do pedido de vista, o primeiro 

feito pelo Ministro Fux e, o segundo, por parte do Presidente da Corte, em face da 

questão de ordem suscitada pelo Ministro Gilmar. 
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Por fim o plenário decidiu-se pela manutenção da cautelar e, pela suspensão 

do feito.   

Tais posicionamentos, muito mais ligados à processualística do STF e a 

disputa política interna entre os Ministros, do que a própria causa em si, fogem do 

escopo deste trabalho. Por essa razão não trataremos das minucias do pedido de 

vistas, e suas implicações em uma sessão plenária, tanto do processo como o pedido 

de vistas da questão de ordem feito pelo Presidente Toffoli ao fim da sessão. 

Não nos cabe também analisar o fato de que, embora fosse a decisão da 

maioria, pelo placar de 6X2, no tocante à questão de mérito, tal não foi suficiente nem 

para a cassação da liminar ou mesmo para o reestabelecimento da eficácia do Decreto 

9.246/2017, visto que o Ministro Lewandowski não se encontrava mais presente à 

sessão e a Ministra Rosa Weber, em nome da colegialidade, como de costume, 

embora tenha votado pela improcedência do pedido, votou favoravelmente pela 

manutenção da cautelar que neste momento restava materialmente abatida. 

Para fins de conclusão deste trabalho, embora os demais Ministros que ainda 

não declinaram seu voto possam trazer contribuições importantes para o tema, nos 

cabe de plano reconhecer o posicionamento da maioria e considerá-lo como 

expressão do STF quanto a jurisprudência consolidada da matéria. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar o alcance da discricionariedade do ato 

privativo do chefe do executivo e a sua possibilidade de controle judicial, precisamente 

o conflito entre o Decreto 9.246/2017, que concede indulto e comuta penas e, a ADI 

5.874, proposta pela Procuradoria Geral da República, que pugnava pela declaração 

de inconstitucionalidade do ato. 

O conflito entre os paradigmas da discricionariedade política e motivacional, 

guiados pelo binômio conveniência e oportunidade, inerentes à prática de 

determinados atos administrativos e, a sua vinculação à lei e a submissão aos 

princípios e normas constitucionais. 

O último Decreto de indulto, como visto neste trabalho, ato normativo 

emanado diretamente do texto constitucional, elencado no rol de prerrogativas do 

Presidente da República, ao ser conjugado com a ADI 5.874, que questionava sua 
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constitucionalidade, tornou-se no tempo e no espaço jurídico o terreno fértil para 

nossa análise. 

Dito isto, e após todo o exposto, é possível concluir que o instituto mantém 

suas características originais e históricas, de clemência e de manifestação do poder 

soberano do Estado, concentrado hoje na figura do Chefe do Executivo e assumiu 

também o componente de válvula de escape da pressão do caótico sistema 

penitenciário nacional, este último tendo sido reconhecido pelo STF, via ADPF 347, 

como atentador aos direitos fundamentais, agregando também a funcionalidade de 

instrumento de política criminal. 

Desta forma, com a feição contemporânea do instituto, é possível concluir 

também que, segundo o entendimento do STF, novamente reafirmado no caso em 

tela, trata-se de ato plenamente discricionário, incapaz de ser controlado por 

parâmetros exteriores ao próprio texto constitucional e, carregado de motivação 

política. 

A constitucionalidade do ato está jungida portanto aos princípios e normas 

diretamente emanados do texto constitucional, mormente o art. 5°, XLIII, que exclui 

do rol de beneficiários os condenados pelos crimes de tortura, o tráfico de drogas, 

terrorismo e os definidos na lei como crimes hediondos, sendo a própria definição 

destes últimos, em sede infraconstitucional, a via correta, segundo a maioria do 

Plenário do STF, para afastar da possibilidade de concessão de indulto à qualquer 

tipo penal, evitando os casuísmos das decisões judiciais. 

Neste tocante também é possível concluir que a maioria do Supremo Tribunal 

Federal não adota, no âmbito do instituto, o viés do ativismo judicial em suas decisões. 

Embora essa postura esteja a cada dia mais presente entre os Ministros da 

Corte a maioria deles ainda rechaça o paradigma ativista, firmando posição quanto ao 

caráter negativo da declaração de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação pelo 

Judiciário das competências dos demais Poderes da República. 

Desta forma entendemos que a decisão da maioria do Plenário, emanada na 

ADI 5.874, ainda inconclusa, demonstrou a tendência do STF em adotar uma postura 

defensiva, de declaração excludente de inconstitucionalidade, diametralmente oposta 

à do Ministro Relator, esquivando-se de qualquer prática ativista e defendendo o 

Princípio da Separação dos Poderes como determinante para a solução da questão. 

Por fim é preciso consignar que, embora tenha aprofundado e explicitado as 

divergências entre os Ministros da Suprema Corte, no que se relaciona a questão dos 
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limites da discricionariedade do ato de indulto, a ADI 5.874 não teve o condão de 

alterar o entendimento da maioria. 

Este julgamento alinha-se aos demais precedentes seguindo no mesmo 

sentido, de que o ato é de competência plena e privativa, incabível seu controle judicial 

para além das fronteiras do texto constitucional. 

Isto posto, por se tratar de ato político em sua essência, é no próprio campo 

político, abarcado aqui também pela seara eleitoral, que devem se entender o Chefe 

do Executivo, o Poder Legislativo e, por conseguinte, os seus eleitores, sob qual feição 

e em que amplitude devem ser fixados os limites do indulto.  
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