
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.090.895 PARANÁ

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) :MANOEL MACIEL MADEIRA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RECDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  contra  acórdão  que 
possui a seguinte ementa: 

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 1º, 
XIV, DO DECRETO Nº 8.615/15. INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA  PELA  CORTE  ESPECIAL  DESTE  TRF. 
REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  E  DA  CONSEQUENTE 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. 
CONTINUIDADE. 

Declarada  a  inconstitucionalidade  do  art.  1º,  XIV,  do 
Decreto  nº  8.615/2015  pela  Corte  Especial  deste  Tribunal, 
impõe-se  afastar  a  indevida  concessão  de  indulto  e  a 
consequente extinção da punibilidade, de modo que o apenado 
cumpra  o  restante  da  pena  que  lhe  foi  imposta”  (pág.  1  do 
documento eletrônico 8).

Neste RE,  interposto com base no art.  102,  III,  a,  da Constituição 
Federal, alega-se violação aos arts. 2°; 5°, XLVI; 62, § 1°,  b; e 84, XII, da 
mesma Carta.

A pretensão recursal merece acolhida. 

Primeiramente, tem sido firmada nesta Corte a orientação de que a 
concessão do indulto por meio de decreto presidencial configura ato de 
governo, caracterizado pela ampla discricionariedade, logo, não há falar 
em ofensa constitucional. Nesse sentido: 

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
DECRETO  FEDERAL.  INDULTO.  LIMITES.  CONDENADOS 
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PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º 
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
INTERPRETAÇÃO  CONFORME.  REFERENDO DE MEDIDA 
LIMINAR DEFERIDA. 

1.  A  concessão  de  indulto  aos  condenados  a  penas 
privativas  de  liberdade  insere-se  no  exercício  do  poder 
discricionário do Presidente da República, limitado à vedação 
prevista no inciso XLIII do artigo 5° da Carta da República. A 
outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode 
ser  obstado  por  hipotética  alegação  de  ameaça  à  segurança 
social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da 
pena aplicada.

2.  Revela-se  inconstitucional  a  possibilidade  de  que  o 
indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, 
de  tortura,  terrorismo  ou  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e 
drogas  afins,  independentemente  do  lapso  temporal  da 
condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 
2° do artigo 7° do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua 
aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis.

Referendada  a  cautelar  deferida  pelo  Ministro  Vice-
Presidente  no  período de  férias  forenses”  (ADI  2795-MC/DF, 
Rel. Min. Maurício Corrêa).

“INDULTO – CONDIÇÃO. O indulto está no campo da 
discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de 
condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia 
com a Constituição Federal” (HC 84.829/PR, Rel.  Min.  Marco 
Aurélio).

“PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS. 
INDULTO  E  COMUTAÇÃO  DE  PENA.  EXTORSÃO 
MEDIANTE  SEQÜESTRO.  CRIME  HEDIONDO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.  5º,  XLII,  E  84,  XII,  AMBOS DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ALEGADA  ILEGALIDADE 
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI  8.072/90  E  DO 
DECRETO  5.993/06.  INOCORRÊNCIA.  CONCESSÃO  DE 
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FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO 
DO  PRESIDENTE  DA REPÚBLICA.  NÃO-CABIMENTO  DE 
HC  CONTRA  LEI  EM  TESE.  IMPETRAÇÃO  NÃO 
CONHECIDA 

I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. 
II  -  O  inciso  I  do  art.  2º  da  Lei  8.072/90  retira  seu 

fundamento  de  validade  diretamente  do  art.  5º,  XLII,  da 
Constituição Federal. 

III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, 
gênero  do  qual  o  indulto  é  espécie,  nos  crimes  hediondos 
definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. 

IV  -  O  decreto  presidencial  que  concede  o  indulto 
configura  ato  de  governo,  caracterizado  pela  ampla 
discricionariedade. 

V  -  Habeas  corpus não  conhecido.”  (HC  90.364/MG,  de 
minha relatoria). 

Ademais, o entendimento deste Supremo Tribunal, formalizado sob 
a  sistemática  da  Repercussão  Geral,  no  RE 628.658/RS (Tema 371),  de 
relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio,  é  no  sentido  de  que  o  indulto 
abrange, indistintamente, todas as espécies de sanção penal. Assim, em 
razão  do  caráter  sancionatório  das  penas  restritivas  de  direito,  estas 
também podem ser abrangidas pelo indulto. 

Nessa linha, cito as seguintes decisões: RE 1.117.354/PR, de relatoria 
do Ministro Dias Toffoli; RE 991.265/DF, de relatoria do Ministro Roberto 
Barroso; RE 920.826/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 

Isso posto, dou provimento a este recurso para restabelecer a decisão 
de  primeira  instância  que  concedeu  o  benefício  do  indulto  ao  ora 
recorrente e por consequência declarou extinta a sua punibilidade, com 
fundamento no art. 107, II, do Código Penal (art. 21, § 1°, do RISTF). 

Publique-se.
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Brasília, 31 de agosto de 2018.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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