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SENTENÇA
(Tipo “D” - Resolução CJF nº 535, de 18/12/2006)

CLASSE 13101: PROCESSO COMUM/JUIZ SINGULAR
PROCESSO: 2645-95.2018.4.01.4302
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: 

I – RELATÓRIO

Tratam-se os autos, de ação penal, em que é autor o MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL,  e  o  acusado  ,  já  qualificado  nos  autos,  sendo-lhe 
imputada à conduta que se amolda ao disposto no  artigo 20, § 2º  (praticar, induzir ou incitar a 
discriminação ou preconceito), da Lei nº 7.716/89.

Descreve a peça vestibular acusatória (02/03.v), em síntese: 
“(...) 

Em  30/04/2018,  ,  agindo  de  forma  livre  e 
consciente,  postou  comentário  discriminatório  e  preconceituoso,  em  relação  à 
etnia  indígena,  na  página  http://portaldoamaral.com.br/indigena-e-morto-tiros-
por-policial-militar-emformoso-doaraguaia/.

Segundo apurado, na data mencionada, por meio do referido sítio na internet, no 
qual era veiculada informação referente ao assassinato do indígena Dodô Tyhanté 
Javaé, perpetrado por policial militar, em formoso do Araguaia/TO, o denunciado,  
utilizando-se de sua conta do Facebook, fez o seguinte comentário: 

"Tinha que ter dado na cara, índio é folgado mesmo." (grifei) 

Ao proferir tais palavras, infere-se que a finalidade específica do denunciado era 
ofender, menosprezar e rebaixar o grupo étnico-racial, com comentários injustos, 
provocadores e de aversão. 

Ademais, o denunciado, na medida em que expôs o aludido comentário, de cunho 
discriminatório e preconceituoso, alcançou um público indeterminado de pessoas, 
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inclusive estimulando-as e incitando-as à prática de crimes em face da comunidade 
indígena. 

(…)”

Denúncia recebida em 15.10.2018 (fls. 08/09).

Certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (fl. 10).

Certidão de distribuição dos presentes autos (fl. 11).

Mandado de citação expedido (fl. 21).

Diligência positiva (fl. 23).

Apesar de devidamente citado (fl.  23),   
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta à acusação.

Nomeação de defensora dativa,  
.

A  defesa  de  apresentou  resposta  à 
acusação (fls. 28/29). 

Processo saneado (fls. 31/32).

Audiência de Instrução e Julgamento designada (fl. 33).

Termo de audiência (fls.  47/48):  “(...)  I  –  Decreto  a revelia do acusado  
, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal; II – Abra-se  

vista às partes para oferecimento das alegações finais por memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias,  
iniciando-se pelo Ministério Público Federal. (...)”.

Alegações  finais  do  Ministério  Público  Federal  às  fls.  52/54.  Requer  o 
parquet federal, a CONDENAÇÃO do réu , nos exatos termos da 
peça vestibular.

, por meio de sua defesa dativa, em sede 
de alegações finais, sob a forma de memoriais escritos, pugnou por sua absolvição, nos termos do 
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 57/59).

Após, vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o Relatório. 
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Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se  de  ação  penal,  objetivando-se  apurar  no  presente  processo,  a 
responsabilidade criminal  de  ,  anteriormente qualificado, pela 
prática  do  delito  tipificado  no  artigo  20, §  2º  (praticar,  induzir  ou  incitar  a  discriminação ou 
preconceito), da Lei nº 7.716/89.

Do crime previsto no inciso no artigo 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89
“Art. 20.  Praticar,  induzir  ou  incitar  a discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional:

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

(...)

§ 2º - Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos 
meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 

Pena - reclusão de dois a cinco anos e multa.

(...)”

(grifo nosso)

Aqui, tutela-se a dignidade da pessoa humana e a igualdade.

É crime comum, qualquer pessoal pode ser agente deste crime.

O sujeito passivo é a coletividade.

O tipo subjetivo é o dolo, não havendo forma culposa.

O crime é formal, não exigindo-se a ocorrência de resultado material par 
ao seu reconhecimento.

No parágrafo segundo, encontramos a qualificadora do caput, no caso da 
hipótese do crime ser praticado por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de 
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qualquer natureza -  exigindo-se uma pena maior do que a prevista no caput do artigo. A forma 
qualificada se justifica em razão do maior número de pessoas que podem ser atingidas com a  
prática da discriminação.

No caso concreto, é crime de competência da Justiça Federal, uma vez que, 
qualquer tipo de discriminação contra indígenas reflete necessária em afronta aos seus direitos  
(artigo 109, XI, da Constituição Federal).

Visto isso, passo a analisar o caso concreto.

Feita essa exposição inicial,  cumpre analisar,  nesse passo,  todo o lastro 
probatório contido nos autos.

Esta  análise  servirá  para  verificação  do  cometimento,  por  parte  dos 
acusados  , do crime previsto no artigo 20, § 2º (praticar, induzir 
ou incitar a discriminação ou preconceito), da Lei nº 7.716/89.

Pois bem.

Vejamos parte do Despacho da Procuradoria da República no Município de 
Gurupi/TO, em síntese (mídia – fl. 05):

“(...) 

Em 2.5.2018, ao consultar o site  http://portaldoamaral.com.br/indigena-e-morto-
tiros-por-policial-militar-emformoso-do-araguaia em  busca  de  maiores  
informações  dobre  o homicídio de  indígena ocorrido em Formoso do Araguaia,  
deparei-me com seguinte comentário do facebook, postado na página da notícia  
veiculada no link acima:

Conforme se observa,  o usuário  proferiu o seguinte  
comentário: “Tinha que ter dado na cara, índio é folgado mesmo”. O teor de tal  
comentário  é  ofensivo  e  desborda  do  exercício  de  direito  de  manifestação,  e  
configura o tipo penal previsto no art. 20,§ 2º da Lei nº7.716, de 1989. 

Ante o exposto, DETERMINO:

I – a instauração de Notícia de Fato Criminal, vinculada a 2ª CCR do MPF, a partir  
deste despacho; 
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II  -   seja  tomada  providência,  junto  ao  facebook,  comvistas  à  preservação  do  
registro do comentário indicado acima, a fim de apurar a materialidade do delito.   

(...)”

A portaria PIC nº 02, de 21 de agosto de 2018 nos traz o seguinte (mídia -  
fl. 05):

“(...) 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa  
da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses  
individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  é  o  titular  exclusivo  da  ação  penal  
pública, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, e art. 6º, inc. V, da Lei  
Complementar  nº  75/93,  bem  como  a  possibilidade  de  requisição  de  dados,  
informações e documentos, nos termos do art. 129, VI e art. 7º, incisos II da Lei  
Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o art. 1º da Resolução nº 13 do Conselho Nacional do Ministério  
Público,  no  qual  se  dispõe  que  o  procedimento  investigatório  criminal  é  
instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo  
membro  do  Ministério  Público  com  atribuição  criminal,  e  terá  como  finalidade  
apurar  a  ocorrência  de  infrações  penais  de  natureza  pública,  servindo  como  
preparação e embasamento para o juízo de propositura,  ou não,  da respectiva  
ação penal;

CONSIDERANDO  que,  na data de 30 de  abril  de 2018,  foi  proferido o seguinte  
comentário  ofensivo  na  página  http://portaldoamaral.com.br/indigena-e-morto-
tiros-por-policial-militar-emformoso-doaraguaia/:  “Tinha  que  ter  dado  na  cara,  
índio é folgado mesmo”; 

RESOLVE:

Instaurar  PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL  (PIC),  com  o  seguinte  
objeto: Apurar a possível crime de racismo (art.20, Lei nº 7.716/1989), em razão de  
comentário veiculado n página Portal do Amaral, por ocasião da morte do indígena  
Dodô Javaê;

(...)”

Vejamos as declarações prestadas por meio de Carta Precatória (mídia – fl. 
05), em síntese (mídia – fl. 06):
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.

“(...) 

Que reconhece como sendo seu o perfil  existente no Facebook com o nome de  
 que  não  reconhece  como  sendo  de  sua  autoria  o  

comentário preconceituoso/discriminatório em relação a morte de um indígena;  
que tem conhecimento da existência de outro perfil no Facebook com o seu nome;  
que este outro perfil não possui sua foto e não lhe pertence; que não se considera  
uma pessoa preconceituosa; que não responde outra ação criminal; que é muito  
correto em sua vida. 

(...)”

Não foram arroladas testemunhas por parte do Ministério Público Federal, 
tampouco pela defesa do acusado.

Não  fora  possível  a  realização  do  interrogatório  do  réu   
,  que apesar  de devidamente intimado pessoalmente para o  ato (fl.  42), 

deixou de comparecer à audiência designada. 

Frise-se  que,  às  fls.  47/48,  fora  decretada a  revelia  do  réu   
,  sendo,  portanto,  desnecessária  a  designação  de  nova  audiência  para 

realização do seu interrogatório.  

Nesse sentido:  
,  STJ. A ausência do acusado prejudica a realização de seu interrogatório, e,  portanto, 

passo à próxima fase do processo. 

Vejamos  o  perquirido  pelo  Ministério  Público  Federal  e  pela  defesa  do 
acusado.

O  ministério  Público  Federal,  em  alegações  finais  (fls.  52/54),  aduz  o 
seguinte: 

“(...)

Como  visto  alhures,   como  incurso  no  delito  
tipificado no art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89. 

(…)
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 Com efeito, as provas coligidas ao longo da instrução probatória ratificaram todas  
as alegações apontadas na inicial, demonstrando a ocorrência do dano ambiental. 

Senão vejamos.

A despeito do acusado não ter comparecido à assentada designada para a sua  
inquirição,  observa-se  que,  na  fase  investigativa,  o  réu  sustentou  ausência  de  
autoria  quanto  as  palavras  proferidas  contra  a  etnia  indígena  no  site  
http://portaldoamaral.com.bir/indigena-e-morto-tiros-por-policial-
militaremformoso-doaraguaia/, sob o argumento da existência de outro perfil com  
o mesmo nome que o seu, o qual não lhe pertenceria.

Todavia,  conforme  demonstrado  ao  longo  da  instrução  (vide  autos  n°  
112940.2018.4.01.4302 — apenso), não se verificou a existência de outro perfil,  
pelo qual pessoa diversa poderia ter praticado o crime, na forma como é alegado  
pelo réu. 

A propósito,  conforme se  verifica nos  autos,  ao solicitar  à operadora Facebook  
informações acerca da titularidade dos dados 'cadastrais da conta que veiculou o  
comentário supra,  aquela operadora,  com suporte  no IP   -  de uso  
exclusivo atribuído a cada computador por um protocolo na internei - vinculou tais  
dados cadastrais a usuário que utiliza os números telefônicos  

. 

Este  último  número,  por  sua  vez,  conforme  informações  prestadas  pela  OI,  
pertence a  

 
,  descartando, portando, a possibilidade de o comentário  

ofensivo a povos indígenas ter sido proferido por usuário diverso.

(…)

Conforme demonstrado, o comentário proferido pelo acusado dirigiu-se, de modo  
geral, aos indígenas enquanto grupo, menosprezando,os e agredindo um número  
indeterminado de pessoas. Ou seja, houve lesão à dignidade humana e à igualdade  
substancial, c não somente lesão à honra subjetiva do índio Dodô Tyhanté Javaé. 

De fato, a conduta exigida para caracterizar tal delito ~centra-se na vontade de  
ultrajar uma raça como um todo e não apenas a vítima. Da mera leitura do  
trecho  ora  transcrito,  percebe-se  que  a  população  indígena  foi  claramente  
ofendida  pelas  palavras  de  discriminação,  intolerância,  desmerecimento,  
racismo, ódio e desprezo. 

Nesse contexto, a proteção do valor constitucional da dignidade da pessoa humana  
é medida que se impõe, de forma a não banalizar a violação de um fundamento  
tão caro à humanidade e que constitui um dos pilares da república brasileira. 

Em  suma,  o  denunciado  praticou,  induziu  e  incitou  preconceito,  manifestando  
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opinião  de  natureza  hostil  e  intolerante  no  momento  mais  inoportuno.  Seu  
propósito  de  discriminar  a  população  indígena  ficou  evidente.  Portanto,  a  sua  
condenação é medida que se impõe. 

(...)”

Concluiu o parquet federal que, o réu praticou o crime tipificado  no artigo 
20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, enxergando como imperiosa sua condenação, nos moldes da exordial 
acusatória.

Alega a defesa de , em sede de alegações 
finais (fls. 57/59), em síntese: 

“(...)

Para caracterizar tal delito é necessário a caracterização da vontade de ultrajar  
uma raça como um todo, o que não acontece no caso em tel.

O  fato  do  comentário  ter  sido  registrado  no  IP  do  aparelho/computador  do  
acusado, por si só, não atribui a conduta realizada, vez que outras pessoas utilizam  
seus aparelhos. 

O principio do "in dubio pro reo" o qual é tido como uma causa de absolvição  
encontra arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo penal, vejamos o  
texto de lei: 

(…)

Ademais a Constituição Federal assegura a presunção de inocência. 

Como  observamos,  vislumbram  nos  autos  um  entendimento  não  diferente  da  
absolvição. Conclui-se que, inexistindo provas, inexistindo dolo, não há que se falar  
em condenação da acusada, devendo, pelo bom direito, ser a mesma absolvida. 

(...)”

Requereu por fim, a defesa do acusado, a improcedência da ação penal, 
com a consequente absolvição do réu , com fundamentação no 
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. 
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Destarte,  cuida-se  de  conduta  do  réu  consubstanciada:  em e  praticar, 
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor,  etnia, religião ou procedência 
nacional.  No presente caso, a conduta do réu materializou-se ao proferir  palavras  com o fito 
específico de ofender grupo étnico-racial (Índios).

Pelo compulsar dos autos, verifica-se que, de fato,  no  dia  30.04.2018, o 
acusado  postou – utilizando um perfil registrado no Facebook - 
um comentário discriminatório e preconceituoso em relação à etnia indígena, dirigido ao indígena 
Dodô Tyhanté Javaé, que havia sido morto por um policial militar em Formoso do Araguaia/TO.

De  acordo  como  o  contido  na  denúncia,  o  réu  postou  o  seguinte 
comentário: "Tinha que ter dado na cara, índio é folgado mesmo" (grifo nosso).

O réu fora ouvido ainda durante a fase de investigação - Carta Precatória 
(mídia – fl. 05) e disse que reconhecia como sendo seu o perfil existente no Facebook com o nome 
de    ,  mas  negou  ter  sido  o  autor  do  comentário 
preconceituoso/discriminatório em relação a morte do indígena Dodô Tyhanté Javaéo.

Na oportunidade,  o  réu  disse  ter  conhecimento da  existência  de outro 
perfil no Facebook com o seu nome, bem como, que este outro perfil não possui sua foto e não 
lhe pertence.

Repiso, não foram arroladas testemunhas por parte do Ministério Público 
Federal,  tampouco  pela  defesa  do  acusado,  bem  como,  não  fora  possível  a  realização  do 
interrogatório do réu  ,  que apesar  de devidamente intimado 
pessoalmente para o ato (fl. 42), deixou de comparecer à audiência designada. 

Pois  bem,  ante  sua  ausência  perante  a  Audiência  de  Instrução  e 
Julgamento (fls. 47/48), fora decretada a revelia do réu .

Apesar do réu não ter comparecido à Audiência de Instrução e Julgamento, 
observa-se,  como demonstrado  alhures,  que  na  fase  investigativa,   

 sustentou ausência de autoria quanto as palavras proferidas contra a etnia indígena no site 
“PORTAL DO AMARAL”, sob o argumento da existência de uma homonímia.

Ocorre que, a instrução não verificou a existência de outro perfil com o 
nome do réu.  

Conforme se verifica nos autos (1129-40.2018.4.01.4302), ao ser solicitado 
ao Facebook, informações acerca da titularidade dos dados cadastrais da conta que veiculou o 
comentário  preconceituoso,  este  demonstrou  que  com  suporte   -  de  uso 
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exclusivo atribuído a cada computador por um protocolo na internet – os dados cadastrais foram 
atribuídos ao usuário que utiliza os números telefônicos . Este 
último número, conforme informações prestadas pela empresa de telefonia OI (mídia – fl. 05),  
pertence a   

,  descartando-se,  sessa forma,  a  possibilidade do comentário ofensivo ao 
povos indígenas ter sido proferido por usuário diverso.

Além disso, quando dos esclarecimentos prestados pelo réu, este informou 
ter conhecimento da existência de outro perfil no Facebook com o seu nome, bem como que este 
perfil não possuía sua foto. Porém, percebe-se, numa análise da mídia ancorada à fl. 05, que o  
perfil utilizado para postagem do conteúdo discriminatório possuí uma fotografia, qual seja a do 
réu  .

Pois bem.

Entendo que, para a configuração do crime previsto no artigo 20 da Lei nº 
7.716/89, basta a concretização de um dos verbos nucleares do tipo penal, uma vez que, cuida-se 
de crime de ação múltipla. 

No presente caso, o verbo nuclear concretizado foi o “praticar”, quando o 
agente  - por meio de um comentário deixado em sua página pessoal no Facebook – demonstra o 
desvalor que atribuí à comunidade indígena.

Insisto, ao comentar sobre a morte do índio Dodô Tyhanté Javaéo, o réu 
escreveu o seguinte cometário:  "Tinha que ter  dado na cara,  índio  é folgado mesmo"  (grifo 
nosso).

Ao chamar  Dodô Tyhanté Javaéo – quando da notícia de sua morte – de 
“folgado”, o réu  demonstrou o desprezo indistinto à comunidade 
indígena.  Resta  claro  que,  com  tal  gesto,  o  réu  demonstra  ter  um  sentimento  de  aversão  e 
menosprezo por este grupo social. 

A ação do réu caracteriza o crime formal, de mera conduta, que como já 
mencionado alhures, não exige a realização de um resultado material para sua configuração.

Assim, do compulsar dos elementos de prova produzidos nos autos, tenho 
que a conduta perpetrada pelo acusado  amolda-se plenamente 
ao crime tipificado no artigo 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89.

Ora, o que se verifica no caso em tela, é que de fato, restou comprovado 
que o réu  praticou o crime previsto no artigo 20, § 2º, da Lei nº 
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7.716/89.

O  contexto  probatório  produzido  nos  autos  é  suficiente  e  apto  a 
caracterizar a ação do réu, pois evidenciou-se manifestação de cunho preconceituo por parte do 
réu , ao proferir palavras em clara alusão à comunidade indígena, 
num contexto ofensivo, indicativo de inferioridade. 

DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA:  restam  comprovadas  nos  autos,  não 
havendo dúvidas de que o acusado  cometeu o ilícito. 

A materialidade do delito está consubstanciada, plenamente comprovada 
em: a) PIC – Procedimento Investigatório Criminal nº 1.36.002.000083/2018-46 (mídia – fl. 05)  ; b) 
oitiva do réu em sede policial (mídia – fl. 06); e  c)  medida cautelar – quebra de silo telemático 
(autos nº 1129-40.2018.4.01.4302) de exibição e apreensão (fls. 07 e 13).

DA  TIPICIDADE:  os  elementos  objetivos  e  subjetivos  do  tipo  estão 
presentes na conduta protagonizada por parte do réu .

O réu exerceu, de modo amplo, os verbos nucleares: “(…) Praticar, induzir  
ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ”.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito definido no artigo 20, § 
2º, da Lei nº 7.716/89, tendo sido demonstradas acima de qualquer dúvida razoável. E sendo o 
acervo probatório  colhido nos  autos,  coerente e  harmônico,  no  sentido de  comprovar  que o 
acusado introduziu  moeda falsa na circulação,  confirmando a conduta criminosa delineada na 
denúncia, medida que se impõe ao caso é a condenação do réu .

Desse modo, forçosa a condenação do réu nas penas do artigo 20, § 2º, do 
Lei nº 7.716/89:

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor,  
etnia, religião ou procedência nacional:

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

(...)

§ 2º -  Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos 
meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 

Pena - reclusão de dois a cinco anos e multa.

(...)”

(grifo nosso)
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Em conclusão de todo o exposto, analisados os fatos e as teses de defesa, 
não  havendo  nenhuma  causa  justificante,  exculpante  ou,  ainda,  extintiva  da  punibilidade  do 
agente,  tenho que o réu,   cometeu fato típico,  antijurídico e 
culpável, delineando-se, com isso, a consumação do crime previsto no  artigo 20, § 2º  (praticar, 
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito), da Lei nº 7.716/89.

III - DISPOSITIVO 

POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 
pretensão  estatal  formulada  na  peça  de  acusação  para CONDENAR o  acusado  

, já qualificado nos autos, nas penas do  artigo 20, § 2º (praticar, induzir ou 
incitar a discriminação ou preconceito), da Lei nº 7.716/89.

Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

1.a) 1ª FASE – DOSAGEM DA PENA-BASE

CULPABILIDADE
Como circunstância judicial, a culpabilidade deve ser analisada em sentido 

lato, entendida como a reprovação social que o crime e o autor merecem. 

Nesta fase da dosimetria, cabe ao juiz avaliar o grau de censura social que 
incide sobre o agente e sobre o fato cometido.

No caso dos autos, analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 
Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 
se valorar que extrapole os limites dos tipos.

ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
Os antecedentes do réu não são maculados, à vista da Súmula 444/STJ.
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A  conduta social do réu,  consubstanciada em condutas desabonadoras, 
mas não configuradoras de crime, deve ser considerada boa,  tendo em vista que nada restou 
demonstrado em contrário. 

A personalidade do réu não foi investigada, contudo, do que se depreende 
dos autos, não há indícios de distúrbios tendenciosos ao crime.

MOTIVOS,  CIRCUNSTÂNCIAS,  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME e 
COMPORTAMENTO DO OFENDIDO

O motivo do crime é comum às descrições típicas. 

As circunstâncias do crime são normais à espécie e se encontram relatadas 
nos autos.

As consequências também são normais ao delito praticado. 

O comportamento do ofendido não enseja a majoração da pena-base. 

À  vista  das  circunstâncias  judiciais  individualmente  analisadas,  FIXO  a 
pena-base privativa de liberdade do réu , no mínimo legal, isto 
é, em 02 (dois) anos de reclusão.

1.b) 2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES
Não vislumbro a presença de agravantes, tampouco atenuantes.

1.c) 3ª FASE – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA
Não incide causa de diminuição de pena, tampouco aumento de pena. 

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu  
 em 02 (dois) ANOS DE RECLUSÃO.

Com base nas  circunstâncias  judiciais  acima expostas,  FIXO A PENA DE 
MULTA em 10 (dez) dias-multa.

Ante  a  situação econômica  do acusado,  estabeleço como  valor  do dia-
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multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente 
desde então até o efetivo pagamento.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código 
Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena em regime aberto. 

2. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade
Na espécie em julgamento, estão presentes os requisitos objetivos para a 

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pelo que,  com fulcro no 
artigo 43, inciso I e IV, c/c o artigo 44, incisos I,  II  e III,  § 2º,  in fine,  ambos do Código Penal, 
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA ao acusado  

 por  02  (duas)  penas  restritivas  de  direitos,  A  SEREM  APLICADAS  EM  AUDIÊNCIA 
ADMONITÓRIA.

CONCEDO ao  acusado   o  direito  de 
recorrer em liberdade, tendo em vista a pena fixada e o seu regime inicial de cumprimento, não 
havendo motivos a justificar a privação de sua liberdade, já que ausentes os requisitos para a 
prisão cautelar.

3. Providências Finais
TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, determino:

a)  PROCEDA-SE o registro do apenado   
 no rol eletrônico de culpados, na forma do artigo 352, § 1º, do 

Provimento COGER Nº 129/2016; 

b) PROCEDAM-SE às comunicações para efeito de cadastro; 

c) EXPEÇA-SE ofício à Justiça Eleitoral (Tribunal Regional Eleitoral do 
Tocantins  e  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Goiás),  comunicando  a 
condenação do sentenciado , com a 
devida identificação, acompanhada de cópia da presente sentença, 
para  fins  do  disposto  no  art.  15,  inciso  III,  da  Constituição  da 
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República, c/c o artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

d) EXPEÇA-SE ofício à Polícia Federal para fins de registro no SINIC;

e)  REMETAM-SE os  autos  à  SEPJU,  com  fito  se  alterar  a  classe 
processual para “execução da pena”;

f)  INTIME-SE  o réu  , do teor desta 
sentença, bem como para: 

f.1) o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, 
conforme cálculo com o valor atualizado e instruções sobre o 
pagamento,  advertindo-o,  de  que  o  não  pagamento  poderá 
implicar  em  execução  forçada  da  dívida,  pelo  Ministério 
Público Federal,  conforme rito previsto nos artigos 164 e ss. da 
LEP,  bem  como  pelo  mencionado  no  julgamento  da  ADI  nº 
3.150/DF,  acerca  da  nova  sistemática  no  que  se  refere  a 
legitimação  prioritária  para  a  execução  da  multa  penal. 
Podendo, subsidiariamente, ocorrer a inscrição do valor em dívida 
ativa da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos 
do artigo 50, CP, e 805, CPP, c/c o artigo 16 da Lei nº 9.289/96.
f.2)  o  pagamento  das  custas  processuais,  no  prazo  de  15 
(quinze) dias, advertindo-o, de que o não pagamento implicará 
na  inscrição  do  valor  em  dívida  ativa  da  União,  pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 805, 
CPP, c/c o artigo 16 da Lei 9.289/96;  

g)  Que  a  Secretaria  tome  as  PROVIDÊNCIAS  para  realização  de 
Audiência  Admonitória,  para  aplicação  e  execução  das  penas 
substitutivas  impostas  ao  sentenciado   

,  quais  sejam  02  (duas)  penas  restritivas  de  direitos - 
atentando-se para,  se  for  o  caso,  a  necessidade de expedição de 
Carta Precatória;

h)  FIXO  
 (fl.  25),  o  valor  máximo  do  estabelecido  na  tabela  I  da 

Resolução  nº  305/2014-CJF  (ações  criminais),  tendo  em  vista  a 
complexidade  do  trabalho  desempenhado  na  defesa  do  acusado 

. O pagamento deverá ser feito após 
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o trânsito em julgado da sentença,  conforme dispõe o art.  27  da 
Resolução nº 305/2014-CJF;

i) SOLICITE-SE o necessário junto a AJG; e

j)  ADOTEM-SE  as  providências,  anotações  e  comunicações 
necessárias.

Custas  devidas  pelo  condenado   (pro  
rata), na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, c/c a Lei 9.289/96

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público Federal. 

Gurupi/TO, 29 de agosto de 2019.

EDUARDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO
Juiz Federal Titular

da Subseção Judiciária de Gurupi/TO
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