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1. A execução da pena privativa de liberdade deve ter 

por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para estimular e 

capacitar o apenado a se adequar ao sistema normativo 

vigente, a fim de oportunizar a sua inserção e futura 

adaptação social, observada a dignidade da pessoa humana 

sob o escopo da redução de danos, preservada a paz e a 

segurança da sociedade. Nos tempos atuais, antes de tudo, 

procura-se uma via para o não encarceramento, 

substituindo-o por uma alternativa à pena privativa de 

liberdade, quando houver a possibilidade da evitação da 

contaminação deletéria do cárcere e suas consequências, 

em um processo gradual abolicionista, menos aflitivo e 

mais pedagógico. Passam-se os séculos e a prisão continua 

marcada por três vulnerabilidades básicas: a) 

superlotação; b) ociosidade; c) promiscuidade. O 

cumprimento da pena é um episódio trágico para quem 

suporta e um fator constante de conflito colocando em 

risco real e efetivo a segurança e a paz social. A pena justa 

é a necessária, oportuna e proporcional, abarcados em 

todos os três momentos: a) cominação; b) aplicação; c) 

execução. 
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2. Contemporaneamente, penitenciaristas progressistas 

procuram construir uma saída em que o instrumento 

estatal de contenção e de proteção dos bens jurídicos, que 

pressupõe a desconstrução da pessoa privada de liberdade 

(solidão, isolamento, perda da sociabilidade, afetividade e 

identidade), seja substituído por medidas penais 

alternativas, na esfera de âmbito do possível, em respeito 

aos direitos fundamentais. Na esteira de Ferrajoli, impõe-

se a reflexão, diante da prisão, desigual, atípica, 

degradante e inutilmente aflitiva, a tarefa de superação, 

fruto de um processo gradual, ligado à questão cultural e à 

redução das bases sociais da violência, com a progressiva 

minimização do tempo de duração da execução penal, 

possibilitando a inserção e a futura adaptação social em 

tempo de vida ainda útil do egresso. Não será a prisão, a 

escola e a formação profissionalizante para o delito, que 

construirá uma nova geração inclusiva, principalmente de 

jovens negros e pardos, capitados das favelas e das 

periferias, crescendo em uma vida pobre e miserável, sem 

qualquer sentido ou longínqua expectativa. Deve-se 

desconstruir o mito do encarceramento e da maximização 

do tempo de duração da execução, como instrumento de 

contenção (pena) para a garantia da paz pública e da 

tranquilidade social. 

3. Há 13.715 mulheres recolhidas no sistema 

penitenciário brasileiro, sendo 8.029 por tráfico de drogas, 

2.141 condenadas por associação com o tráfico, 1.305 por 

furto simples, 890 por furto qualificado, 408 por porte 

ilegal de arma, 337 por receptação e 260 por estelionato 

(DEPEN). Nada a aduzir, diante da fotografia do quadro 
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medieval de nosso sistema prisional. Destacam-se, neste 

quadro dantesco, como causas primárias das 

vulnerabilidades do sistema penitenciário brasileiro: a) 

ausência de políticas públicas; b) falta de gestão; c) 

escassez de recursos em razão do contingenciamento e da 

má utilização de verbas (Fundo Penitenciário Nacional 

com um fundo de transferência vinculada); d) falta de 

manutenção e construção de estabelecimentos penais com 

arquitetura que permita espaços para oficinas, escolas, 

bibliotecas, salas de leitura e espaços de lazer; e) escassez 

de servidores qualificados e motivados; f) implantação de 

escolas penitenciárias para a sua capacitação; g) falta de 

assistência material às pessoas privadas de liberdade, com 

destaque à saúde, à educação, social e jurídica e, ao 

egresso, o que viola frontalmente a dignidade da pessoa 

privada de liberdade. 

4. Assim, em boa hora, a edição do Decreto de 12 de 

abril de 2017, referente ao indulto especial e comutação 

de penas às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, 

que, até o dia 14 de maio, atendam de forma cumulativa os 

seguintes requisitos: a) não estejam respondendo ou 

tenham sido condenadas pela prática de outro crime 

cometido com violência ou grave ameaça; b) não tenham 

sido punidas com a prática de falta grave; c) se 

enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses: 

a. mães condenadas à pena privativa de liberdade por 

crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, que 

possuam filhos, nascidos ou não dentro do sistema 

penitenciário brasileiro, de até doze anos de idade ou de 

qualquer idade se pessoa com deficiência, nos termos da 
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Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, que comprovadamente necessite de seus 

cuidados, desde que cumprido um sexto da pena; b. avós 

condenadas à pena privativa de liberdade por crimes 

cometidos sem violência ou grave ameaça, que possuam 

netos de até doze anos de idade ou de qualquer idade se 

pessoa com deficiência que comprovadamente necessite 

de seus cuidados e esteja sob a sua responsabilidade, desde 

que cumprido um sexto da pena; c. mulheres condenadas à 

pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem 

violência ou grave ameaça, que tenham completado 

sessenta anos de idade ou que não tenham vinte e um anos 

completos, desde que cumprido um sexto da pena; d. 

mulheres condenadas por crime praticado sem violência 

ou grave ameaça, que sejam consideradas pessoa com 

deficiência, nos termos do art. 2º do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência; e. gestante, cuja gravidez seja 

considerada de alto risco, condenada à pena privativa de 

liberdade, desde que comprovada a condição por laudo 

médico emitido por profissional designado pelo juízo 

competente; f. mulheres condenadas à pena privativa de 

liberdade não superior a oito anos, pela prática do crime 

previsto no art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006, e a sentença houver reconhecido a primariedade da 

agente, os seus bons antecedentes, a não dedicação às 

atividades criminosas e a não integração de organização 

criminosa, tendo sido aplicado, em consequência, o 

redutor previsto no § 4º do referido artigo, desde que 

cumprido um sexto da pena; g. mulheres condenadas à 

pena privativa de liberdade não superior a oito anos por 
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crime praticado sem violência ou grave ameaça, desde que 

cumprido um quarto da pena, se não reincidentes; ou, h. 

mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não 

superior a oito anos por crime praticado sem violência ou 

grave ameaça, desde que cumprido um terço da pena, se 

reincidentes. 

5. A comutação especial é concedida às mulheres, 

nacionais e estrangeiras, nas seguintes proporções: a) em 

um quarto da pena, se reincidentes, quando se tratar de 

mulheres condenadas à sanção privativa de liberdade não 

superior a oito anos de reclusão por crime cometido sem 

violência ou grave ameaça, desde que cumprido um terço 

da pena até 14 de maio de 2017; b) em dois terços, se não 

reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por 

crime cometido sem violência ou grave ameaça e que 

tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de 

qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou 

portador de doença crônica grave e que necessite de seus 

cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 14 

de maio de 2017; c) à metade, se reincidentes, quando se 

tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem 

violência ou grave ameaça e que tenha filho menor de 

dezesseis anos de idade ou de qualquer idade se 

considerado pessoa com deficiência ou portador de doença 

crônica grave e que necessite de seus cuidados, desde que 

cumprido um quinto da pena até 14 de maio de 2017. 

Caberá ao juiz competente ajustar a execução e proceder à 

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos, quando cabível. Não há a exigibilidade da oitiva 
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do Conselho Penitenciário, ouvidos a defesa da 

beneficiária e o Ministério Público. 

6. A execução provisória fica facultada ao juiz do 

processo de conhecimento a concessão dos benefícios 

contemplados neste decreto nos casos em que a sentença 

condenatória tenha transitado em julgado para a acusação. 

O procedimento será iniciado de ofício ou realizado 

mediante requerimento da parte interessada, de seu 

representante, de seu cônjuge ou companheiro, de 

ascendente ou descendente ou de médico que assista 

mulher presa. Há tramitação especial para agilização, 

podendo ser organizados mutirões, desde que cumprido 

prazo de noventa dias para análise dos pedidos formulados 

que terão tramitação preferencial sobre outros incidentes 

comuns. Vê-se que se trata de efetivo instrumento de 

política penitenciária, diante da crise da prisão, sob um 

olhar humanístico minorar os três seculares óbices de 

sustentabilidade da execução penal: superlotação 

carcerária, ociosidade e promiscuidade.   

7. A concessão do indulto individual ou coletivo é 

uma faculdade do Presidente da República, ex vi do art. 

84, XII, da Carta Política, não requerendo o balizamento 

dos princípios da isonomia e da proporcionalidade. No 

indulto, há perdão da pena, ao passo que na comutação há 

tão só a dispensa do cumprimento de parte da pena. A 

doutrina dominante entende a comutação de pena como 

perdão judicial da pena imposta, cuidando-se de indulto, 

pois o apenado é beneficiado com a redução da pena 

cumprida. A posição do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de que a comutação da pena nada mais é do que 
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uma espécie de indulto parcial, em que apenas se reduz a 

pena, daí a vedação nos crimes hediondos (STF, HC 

103.618/RS, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.8.2010). 

8. Em síntese, diante da vulnerabilidade básica do 

sistema penitenciário brasileiro, a edição do presente 

indulto especial, marcado pelo simbolismo do dia das 

mães, principalmente pelo grande número de mulheres que 

foram envolvidas pelo tráfico de drogas, contribui para a 

diminuição de mulheres encarceradas. 

 

 

 

 

 


