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Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso,

O Vice-Procurador-Geral da República, no exercício das atribuições de Procu-

rador-Geral da República e no desempenho de suas funções constitucionais e legais, vem ex-

por e requerer o que se segue. 

I

Em 17 de maio de 2019, o sentenciado José Roberto Salgado deduziu pedido de

reconhecimento do direito ao indulto de que trata o Decreto Presidencial n. 9.246, de 21 de

dezembro de 2017, e a consequente declaração de extinção de sua punibilidade.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

O requerente foi condenado na Ação Penal 470/MG pelos crimes de lavagem de di-

nheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas a uma pena total de 14 anos e 5 meses de reclusão

em regime inicialmente fechado, além de 386 dias multa.

O cumprimento da pena foi iniciado em 15 de novembro de 2013. Em 24 de julho de

2015, foi deferida a progressão para o regime prisional semiaberto, e em 29 de setembro de 2016

2016, para o regime aberto. Em 19 de dezembro de 2016, foi concedido o livramento condicio-

nal.

A pena de multa foi integralmente quitada (Petição 0002076, de  27/1/2017, evento

168).

Nas razões do pedido de indulto, o requerente aponta que, na data de 25 de dezembro

de 2017, marco estabelecido no art. 1º do Decreto Presidencial, já havia cumprido o correspon-

dente a 5 anos, 11 meses e 9 dias de pena, tempo superior à fração de 1/5 exigida para concessão

do benefício. Ressalta a primariedade ao tempo da condenação e o fato de o crime ter sido prati-

cado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No que diz respeito ao requisito subjetivo inserido no artigo 4º do Decreto, sustenta a

inexistência de anotações de infrações disciplinares no curso da execução da pena.

Destaca, ademais, o pagamento integral da pena de multa antes da publicação do De-

creto de indulto.

Ao final, requer:

[…] sendo certo que este E. STF, no último dia 09 e por maioria, julgou improce-
dente a ADI n. 5.874 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (doc. 04), reco-
nhecendo  a  constitucionalidade  do  Decreto  Presidencial  n.  9.246,  pede-se  seja
concedido o INDULTO a Kátia Rabello, com a consequente extinção de sua punibili-
dade, nos termos previstos no art. 107, II, do Código Penal, promovendo-se as baixas
de estilo.

Vieram os autos ao Ministério Público Federal, nos termos do despacho datado de 20

de maio de 2019.
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II

De início,  cumpre observar que o Decreto 9.246, de 21 de dezembro de 2017, des-

toou do padrão usual. As regras incidentes na hipótese não encontram equivalentes nos decretos

de indulto referentes ao aos anos anteriores.

A Procuradora-Geral  da República ajuizou a  ADI 5874/DF,  com  requerimento de

medida cautelar, para arguir a invalidade dos arts. 1º, inciso I; 2º, § 1º, inc. I; 8º; 10 e 11 do

Decreto, por verificar contrariedade aos arts. 2º, 5º, caput, e incs. XLVI, XLII, LIV, e 62 § 1º, al.

b, da Constituição da República.

Em 28 de dezembro de 2017, a cautelar foi deferida pela Ministra Cármen Lúcia, na

qualidade  de  Presidente  do  STF  (Art.  13,  VIII,  do  RISTF),  para  suspender  os  efeitos  dos

dispositivos impugnados.

Nada obstante, o Tribunal Pleno, por maioria, não referendou a cautelar, revogando-a,

e julgou improcedente a ação direta, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes1.

Assim, passo ao exame dos requisitos para o indulto.

O Relatório “Linha do Tempo” confeccionado pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais  (evento 175) comprova que, de fato,  na data de 25 de dezembro de 2017, marco

estabelecido pelo Decreto em apreço, José Roberto Salgado, então primário2, cumprira 5 anos, 11

meses e 9 dias de pena, equivalente a 41,21% do global. Assim, está atendido o requisito objetivo

disposto no artigo 1º, I, do Decreto 9.246/2017, de seguinte redação:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras
que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos
crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

O requisito subjetivo está, igualmente, atendido. Certidão emitida pela Vara de Exe-

cuções Penais da Comarca de Belo Horizonte (evento 176) aponta a inexistência de registro de

falta grave praticada pelo sentenciado, e ainda o cumprimento satisfatório das condições estabe-

1 O acórdão correspondente ainda não foi publicado.
2 Vide Carta de Sentença.

EXECUÇÃO PENAL 9 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

lecidas para o benefício de livramento condicional. O sentenciado não incidiu em nenhuma das

vedações disciplinadas no art. 4º do Decreto:

Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justifica-
ção, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão
da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data
de publicação deste Decreto;

II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em qualquer mo-
mento do cumprimento da pena;

III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer momento
do cumprimento da pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por
interesse do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008     ;
ou

IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com
ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A pena de multa,  conforme relatei, foi integralmente quitada (Petição 0002076, de

27/1/2017, evento 168).

Portanto, satisfeitos os requisitos previstos na norma de regência, a hipótese é de re-

conhecimento do direito ao indulto.

III

Pelo exposto, manifesto-me pelo reconhecimento do indulto  ao sentenciado, com a

consequente declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

Brasília, 30 de maio de 2019.

Luciano Mariz Maia
Vice-Procurador-Geral da República,

no exercício do cargo de Procurador-Geral da República
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