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Ministério da Justiça e Segurança Pública
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 173, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
tendo em vista a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, o Decreto nº 5.289, de 29 de
novembro de 2004, a Portaria MJ nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, e o contido no
Processo Administrativo nº 08000.020681/2022-58, resolve:

Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nos termos
da Decisão nº 270/2022, que tramita nos autos do Processo Administrativo nº
08000.020681/2022-58.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON GUSTAVO TORRES

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE INDULTO E ALTERNATIVAS PENAIS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2022

No dia três de junho do ano de dois mil e vinte e dois, os membros da
Comissão de Indulto e Alternativas Penais reuniram-se ordinariamente por meio de
videoconferência. Participaram: a Presidente, Conselheira Salise Monteiro Sanchotene e os
seguintes membros da comissão: Julio Cezar Lemos Travessa; Juliana Zappalá Porcaro Bisol,
Rodrigo Almeida Morel; Ulysses de Oliveira Gonçalves Jr. e Walter Nunes da Silva Jr, além
do Secretário Executivo do CNPCP, Rafael de Sousa Costa. A Presidente da Comissão,
Conselheira Salise Sanchotene, iniciou a reunião dando abertura aos trabalhos. Feitas as
comunicações iniciais, salientou acerca das dificuldades de realização de audiência pública,
o que seria indicado como preparação para o decreto do indulto, tendo em vista o
aumento recente de casos de COVID-19, submetendo ao colegiado, como o primeiro item
de pauta, a sugestão de que no lugar da audiência pública seja realizada uma consulta
pública, com prazo de publicação de 30 dias, com ampla divulgação para a sociedade civil,
bem como seja oficiado a determinados órgãos, nos moldes que fora realizada a consulta
pública nº 3, de 22 de julho, referente ao ano de 2021. Embora não tenha sido realizada
a audiência pública nos últimos dois anos por conta da pandemia, a Presidente Salise
Sanchotene registra que a consulta pública atinge a mesma finalidade da audiência,
relembrando que no ano de 2021 a comissão recebeu diversas sugestões para elaboração
da proposta. Conselheiro Ulysses Gonçalves comunga do entendimento da Conselheira
Salise Sanchotene. Pontuou que a consulta pública da forma que foi feita no ano passado
é uma forma rápida e eficiente de colher as sugestões. Conselheiro Rodrigo Morel adere a
proposta da Presidente. Conselheiro Julio Travessa informou não possuir óbice quanto ao
modelo adotado ano passado. Conselheiro Walter Nunes e Conselheira Juliana Zappalá
concordaram igualmente com a proposta. Contextualizando, a Presidente informou que a
comissão manteve diretrizes conservadoras nos últimos anos em relação ao indulto, o
restringido a questões carcerárias. Colocou o tema em debate, ressaltando que as ideias e
opiniões serão debatidas de forma mais aprofundada após a consulta pública. Conselheiro
Ulysses Gonçalves informou que foi relator da comissão do indulto do ano de 2018 e que
à época realizaram audiência pública, não tendo sido expressivo o comparecimento
presencial, salientando que a maioria das sugestões recebidas pelos órgãos de execução foi
por meio de consulta pública. Sinalou a importância de manter o foco na questão prisional,
pois o alargamento do âmbito de atuação do decreto de indulto acaba dando margem para
uma série de discussões e questionamentos, onde muitas vezes partes importantes do
decreto ficam obstruídas na sua aplicação por conta de questões ligadas como a pena de
multa, cumprimento de prestação de serviços à comunidade e amplitude na parte de
medidas de segurança. Conselheiro Julio Travessa esclarece que não possui experiência na
formatação de decreto de indulto, indagando qual seria outro viés de abordagem para o
decreto de indulto. Conselheira Juliana Zappalá frisou que nos últimos anos vem propondo
uma sugestão mais abrangente, na linha defendida pelo Presidente da República. Adiantou
que fará novamente a sugestão de abranger no decreto de indulto os crimes praticados
por militares em serviço, mesmo que vencida, como já foi em outra oportunidade neste
ponto. Embora o órgão seja de aconselhamento e deva expressar suas posições, entende
que não é produtivo a comissão elaborar proposta de indulto em direção contrária ao
pedido do Presidente da República. A Presidente, Conselheira Salise Sanchotene, ressalta
que os pensamentos expostos na reunião servem como exercício de debate para que haja
reflexões desde logo a respeito do tema, que será votado posteriormente. Conselheiro
Ulysses Gonçalves, informou que o tema é delicado. Lançou questão para reflexão a
respeito do âmbito de aplicação do benefício de indulto em relação aos militares.
Conselheiro Walter Nunes segue na linha do entendimento da Presidente, Conselheira
Salise Sanchotene. Ressalta que a missão do Conselho é estabelecer posição mais técnico-
jurídico, cabendo ao Presidente da República analisar o aspecto de ordem política e fazer
uma abrangência maior como vem feito. Por fim, manifesta pela manutenção da diretriz
conservadora que vem sendo adotada. A Presidente pontuou que o objetivo da reunião é
ter uma noção de qual é a linha de pensamento do grupo a respeito do decreto ser uma
medida mais restritiva nos moldes que já vem sendo feito, ou ampliá-lo na linha de
entendimento encampada pela Conselheira Juliana Zappalá. Foi aprovado a realização de
consulta pública, com a publicação do respectivo edital na segunda-feira 06/06/2022.
Sobre o procedimento acerca da consulta pública, o Rafael de Sousa Costa, Secretário
Executivo do CNPCP, informou que será instaurado processo e oficiado os órgãos de praxe.
As propostas recebidas serão condensadas e encaminhadas para o relator da comissão,
bem como aos demais membros. Para a segunda reunião da comissão, foi previamente
agendado pelos membros o dia 15 de julho de 2022, sexta-feira, às 10h. A Conselheira
Salise Sanchotene encerrou a reunião, agradecendo a participação de todos. Para constar,
lavrou-se a presente ata redigida por Isabelle Christinne Araujo Costa, técnica em
secretariado do Ministério da Justiça, e revisada por Rafael de Sousa Costa, Secretário-
Executivo do CNPCP.

RAFAEL DE SOUSA COSTA
Secretário-Executivo

SALISE MONTEIRO SANCHOTENE
Presidente da Comissão

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022

No dia quinze de julho do ano de dois mil e vinte e dois, os membros da
Comissão de Indulto e Alternativas Penais reuniram-se ordinariamente por meio de
videoconferência. Participaram: a Presidente, Conselheira Salise Monteiro Sanchotene e
os seguintes membros da comissão: Julio Cezar Lemos Travessa; Juliana Zappalá Porcaro
Bisol; Paulo Eduardo de Almeida Sorci; Ulysses de Oliveira Gonçalves Jr., além do
Secretário Executivo do CNPCP, Rafael de Sousa Costa. Ausências justificadas: Luiz Carlos
Rezende e Santos; Rodrigo Almeida Morel e Walter Nunes da Silva Jr. A Presidente da
Comissão, Conselheira Salise Sanchotene, iniciou a reunião dando abertura aos trabalhos.
Feitas as comunicações iniciais, os membros da Comissão registraram votos de
congratulações ao Secretário-Executivo, Rafael de Sousa Costa, pelos trabalhos
desempenhados no Conselho. Com a palavra, o relator, Conselheiro Paulo Sorci,
apresentou breve síntese das sugestões recebidas. As manifestações recebidas constam
no processo SEI 08016.010688/2022-92. A Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro sugere que a superlotação em si seja levada em consideração para fins de
concessão de indulto ou comutação; segunda sugestão é que o Decreto de Indulto de
2022 incorpore dispositivos referentes a mulheres condenadas em termos semelhantes
ao Decreto das Mulheres de 2018. Por fim, sugere que seja tomado como base para o
Decreto de Indulto natalino de 2022 o Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017,
com algumas alterações no texto, de forma a superar diversas vulnerabilidades do
sistema prisional. Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São Bernardo do
Campo/TJSP, sugere ser a inclusão de disposição concedendo indulto da multa penal, a
exemplo do que já ocorreu em decretos passados, como por exemplo no art. 1°, inc.
VIII, do Decreto 7.420/2010. Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do
Distrito Federal afirma que por conta da pandemia a utilização do mecanismo facultativo
previsto no ordenamento jurídico, se reveste de maior importância e eficiência,
atingindo inquestionável caráter humanitário. Propõe a adoção do instituto do Indulto
em casos de cumprimento parcial das penas restritas de direitos, considerando o estado
de pandemia. Sugere a equiparação nas condições do benefício, entre sentenciados com
penas restritivas de direitos e com penas privativas de liberdade. Conselho Penitenciário
do estado do Rio de Janeiro elenca várias sugestões, dentre elas que o CNPCP realize
e divulgue estudos de impacto de decretos de indultos anteriores. Realize Audiência
Pública antes do Decreto e que seja justificado publicamente as escolhas técnicas e
jurídicas que orientarão a sugestão do CNPCP ao Presidente da República para edição do
decreto presidencial do ano de 2022. Ressalta a ausência de uma proposta-base sobre
a qual se debruçar na presente Consulta Pública, retomando como base o decreto de
indulto do ano de 2017, com alterações. Propõe que aquele que for aprovado no ensino
médio e aprovado em processo seletivo para ingresso em universidade pública durante
o cumprimento da pena receba o benefício do indulto. A Comissão Nacional de
Execução Penal do CONDEGE considerando o encarceramento em massa e a
superlotação sugere indulto e comutação em caso de superlotação carcerária, para
vítimas de tortura e outros tratamentos cruéis, condenados por tráfico de drogas.
Propõe ainda inclusão de dispositivos específicos relativos a mulheres condenadas, limite
de pena para ter direito ao indulto, concessão de indulto às pessoas submetidas a
medida de segurança, pessoas idosas e com deficiência. Por fim, sugere que a falta
grave não seja impeditiva ao atingimento do direito ao indulto. O Departamento de
Polícia Penal do estado de Santa Catarina sugere concessão do benefício aos presos que
não sejam reincidentes; o delito não tenha sido praticado com uso de violência e/ou
grave ameaça; o delito não tenha sido praticado contra agentes públicos, policiais ou
não, no exercício da função ou em decorrência dela; não tenham sido condenados pela
prática de crimes sexuais, tráfico de drogas, porte ilegal ou tráfico de armas e não
tenham contra si condenação por vínculo com organizações criminosas. A Defensoria
Pública do estado do Piauí propõe indultar as multas aplicadas em conjunto com as
penas privativas de liberdade, exceto nos crimes contra a administração pública;
estabelecer como dever do juiz sentenciante observar os decretos vigentes e averiguar
possíveis indultos a partir do tempo de prisão provisória do apenado(a), evitando a
continuação da prisão de quem já deveria ter extinguido a punibilidade pelo indulto;
conceder indulto às avós e aos avôs que possuam netos até doze anos de idade ou de
qualquer idade se pessoa com deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, que comprovadamente necessite de seus cuidados e esteja sob sua
responsabilidade; conceder indulto ou comutação na razão de 2/3 da pena aos apenados
que comprovadamente tenham adquirido doenças psicológicas graves durante o
cumprimento da pena; conceder indulto ou comutação na razão de 2/3 da pena aos
apenados que possuam autorização para trabalho externo por período igual ou superior
a 06 (seis) meses, tendo em vista já terem alcançado um dos fins primordiais da pena,
qual seja, a sua ressocialização. A Defensoria Pública do Estado do Paraná retoma as
propostas encaminhadas pela Comissão de Execução Penal do Conselho Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE). O Ministério Público do estado do
Paraná sugere que em um primeiro momento, seja mantida a linha que vem sendo
adotada no sentido de não se conceder comutação de penas; de outro lado, em relação
às hipóteses de cabimento às pessoas nacionais ou estrangeiras, seja mantida a
concessão de indulto na linha restritiva que se vem adotando, exclusivamente, aos
sentenciados acometidos de doenças graves ou deficiências físicas optando-se, desta
forma, pela previsão apenas do denominado indulto humanitário. No tocante às
vedações relativas a concessão de indulto dos crimes arrolados no art. 4°, também
devem se manter inalteradas. Por fim, que seja reavaliada a possibilidade de reinserção
das vedações contidas no art. 5º, incisos I, II, III, IV, do Decreto de Indulto de 2020, as
quais se reportam a aspectos subjetivos e relativos ao perfil da pessoa condenada. A
Pastoral Carcerária Nacional propõe indulto em caso de superlotação, indulto para
crimes de tráfico de drogas, presas gestantes e presas/os responsáveis legais por
crianças menores de 12 anos e por pessoas com deficiência; às pessoas presas com
deficiência, doença grave, idosas, população LGBTQIA+, indígenas e migrantes. A OAB
Seccional do estado do Ceará propõe retomar indulto e comutação às mulheres,
comutação em dobro ao apenado que cumpre pena em regime mais gravoso e indultar
quem tem direito ao livramento condicional. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização
do estado do Paraná propõe a reedição do Decreto de Indulto Natalino de 2014
(Decreto 8.830, de 24 de dezembro de 2014). Em relação as propostas debatidas, ficou
decidido pelos membros da Comissão realizar levantamento para fixar patamar de
isenção de multa para o indulto e aprofundar os estudos para incluir proposta para as
mulheres. Quanto às deliberações, foram acolhidos três pontos, a saber: I - Sugerir a
publicação das atas dos grupos de trabalho, com abordagem objetiva dos temas levados
a discussão. II - Sugerir na próxima reunião plenária a publicação oficial com os dados
levantados pelo CNPCP relacionados ao quantitativos de indultados de acordo com o
Decreto n. 10.590, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020. Nesse sentido, outra sugestão seria
realizar reunião com o DEPEN para debater sobre a possibilidade de publicação da
estatística oficial de encarcerados pelo Departamento e o levantamento dos dados
quantitativos de pessoas indultadas/comutadas por ano no SISDEPEN. III - Em relação a
proposta de ensino, propõe solicitar informações ao DEPEN, acerca do controle dos
órgãos de ensino que estão realizando convênio com as secretarias de segurança. Ficou
estabelecido reunião dia 19/08/22 para tratar das questões remanescentes. Para o dia
26/08 ficou ajustado o envio da minuta, pelo relator, aos demais membros da Comissão.
Dia 29/08 será feito o encaminhamento da proposta aos demais membros do Conselho.
A Deliberação final da proposta ocorrerá em plenário dia 01/09, na 487º Reunião
Ordinária. Para a próxima reunião da comissão, dia 19 de agosto de 2022, sexta-feira,
fixou-se o horário das 10h. A Conselheira Salise Sanchotene encerrou a reunião,
agradecendo a participação de todos. Para constar, lavrou-se a presente ata redigida por
Isabelle Christinne Araujo Costa, técnica em secretariado do Ministério da Justiça, e
revisada por Rafael de Sousa Costa, Secretário-Executivo do CNPCP.

RAFAEL DE SOUSA COSTA
Secretário-Executivo

SALISE MONTEIRO SANCHOTENE
Presidente da Comissão
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