
DISPOSITIVOS INÉDITOS

Artigo 1º. 

(...);

Inciso XVI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não 

superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou 

violência à pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um 

salário mínimo, desde que tenham, até 25 de dezembro de 2012, cumprido três meses 

de  pena  privativa  de  liberdade  e  comprovem  o  depósito  em  juízo  do  valor 

correspondente  ao  prejuízo  causado  à  vítima,  salvo  comprovada  incapacidade 

econômica para depositá-lo.

Artigo. 10. 

(...);

§  6º  Os  prazos  para  a  manifestação  do  Ministério  Público  e  da  defesa  serão, 

respectivamente, de 05 dias.

OUTRAS MUDANÇAS RELEVANTES

Art. 1º.

Inciso VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham 

filho ou filha menor de dezoito anos ou com deficiência que necessite de seus cuidados 

e que, até 25 de dezembro de 2012, tenham cumprido:

a) se homens não reincidentes, um terço da pena, ou metade, se reincidentes; ou

b) se mulheres não reincidentes, um quarto da pena, ou um terço, se reincidentes.

Inciso VII - condenadas a pena privativa de liberdade superior a doze anos, desde que 

já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes, 

estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto e já tenham usufruído, até 25 

de dezembro de 2012, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no art. 122, 

combinado com o art. 124 da Lei n  º   7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução   

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L7210.htm#art122
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Penal, ou tenham prestado trabalho externo, no mínimo por doze meses nos três anos 

contados retroativamente a 25 de dezembro de 2012.

inciso VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde 

que  já  tenham  cumprido  um  terço  da  pena,  se  não  reincidentes,  ou  metade  se 

reincidentes,  estejam  cumprindo  pena  no  regime  semiaberto  ou  aberto  e  tenham 

frequentado curso de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, superior, 

ou ainda de requalificação profissional, na forma do art. 126 da Lei de Execução Penal,  

no mínimo por doze meses nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro 

de 2012. 

Artigo  2º,  caput  -  as  pessoas  condenadas  à  pena  privativa  de  liberdade,  não 

beneficiadas com a suspensão condicional da pena, ainda que substituída por pena 

restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, que, até 25 de dezembro de 

2012,  tenham cumprido  um quarto  da  pena,  se  não  reincidentes,  ou  um terço,  se 

reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto, terão 

comutada a pena remanescente de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se 

reincidentes, aferida em 25 de dezembro de 2012.

Artigo. 10. 

§ 3º O juízo da execução proferirá  decisão após ouvir  o  Conselho Penitenciário,  o 

Ministério Público e a defesa, excetuado o primeiro nas hipóteses contempladas nos 

incisos IX, X e XI do caput do art. 1o.§

§  5º Findo  o  prazo  previsto  no  §  4o,  com  ou  sem  a  manifestação  do  Conselho 

Penitenciário, o juízo da execução determinará vista dos autos ao Ministério Público e, 

em seguida, à defesa, para, ao final, proferir decisão.
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