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SENTENÇA

I. RELATÓRIO

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denunciou  JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES BEZERRA e CARLOS ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA (fls. 
2-A/2-D) pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 4º, parágrafo único, e art.  
6º, ambos da Lei 7.492/86.

Asseverou que JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA (ex-titular da 
Diretoria  de Suporte de Negócios – DISUN) e CARLOS ALBERTO JORGE DE 
OLIVEIRA (ex-gerente de Administração Financeira – GEAFI), ambos servidores do 
Banco da Amazônia SA (BASA), no período de 2003/2004, em comunhão de ações e 
desígnios,  de forma livre e  consciente,  geriram de forma temerária  os valores de 
correntistas/investidores do BASA e os mantiveram em erro, visto que, sem qualquer 
informação  aos  interessados,  transferiram  os  recursos  captados  para  carteiras  de 
aplicação  do  Banco  Santos,  causando  prejuízo  na  ordem de  98  (noventa  e  oito) 
milhões aos interessados após intervenção do Banco Central na instituição financeira.

Informou  que  em  agosto  de  2003  houve  processo  de  seleção  para 
contratação de novo gestor dos fundos administrados pelo BASA e, em janeiro de 
2004, a gestão foi transferida do Santander Asset Management Ltda. para a Santos 
Asset Management (SAM). 
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Aduziu que,  à época,  já  era pública e  notória  a situação irregular  do 
Banco  Santos  e  suas  empresas  coligadas  e,  mesmo  assim,  os  denunciados 
transferiram a gestão dos recursos de seus clientes.

Destacou  que,  em  12/11/2004,  o  Banco  Central  interveio  no  Banco 
Santos, por motivo dos graves problemas de irregularidades de liquidez que a referida 
empresa apresentava.

Asseverou  que  a  Comissão  de  Valores  Imobiliários  (CVM)  iniciou 
diligências específicas naquela instituição financeira, a fim de apurar a ocorrência de 
possíveis  irregularidades  na  administração  e  gestão  de  fundos,  processo 
CVM/RJ/2005/0032 (fls. 205/267).

Sustentou que a partir do processo instaurado pela CVM de nº 22/05, 
com objetivo de elucidar responsabilidades quanto ao eventual descumprimento de 
normas de administração e gestão de fundos de investimento por parte do BASA e 
outros, resultou no relatório conclusivo (fls. 262/267), no qual constam os nomes e 
qualificação dos responsáveis.

Asseverou que, por conta da delegação de gestão a SAM, e após essa 
delegação, a SAM mudou radicalmente a composição da carteira dos fundos, gerando 
perdas contábeis da ordem de 98 (noventa e oito) milhões de reais.

A denúncia, instruída com o IPL nº 0063/2008-SR/DPF/PA, foi recebida 
em 08/10/2014 (fl. 350). Não arrolou testemunhas.

 
A defesa  dos  acusados  apresentou  respostas  escritas  (fls.  363/398  e 

474/508), requereu a absolvição sumária dos acusados, na forma do art. 397 do CPP, 
em face da inépcia da denúncia e ausência de materialidade. Alternativamente, com 
base nos argumentos jurídicos trazidos e pelo principio da eventualidade, requereu a 
absolvição dos  réus.  Arrolou as  seguintes  testemunhas:  Milton  Barbosa  Cordeiro; 
João Batista de Melo Bastos; Luiz Lourenço de Souza Neto; Eliana Maria Pontes 
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Barata; Raimundo José de Lima; Rogério Batista Teixeira; Filomena Maria Moreira 
Rosal e Maria Coeli Abreu de Lima. Juntou documentos às fls. 402/464.

No  despacho  de  fl.  510,  foi  dado  prosseguimento  ao  feito  com  a 
designação de  audiência  de instrução e  julgamento,  por  não ter  sido vislumbrada 
qualquer hipótese de absolvição sumária, tratada no art. 397 do CPP.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fl. 533), tendo em 
vista o depoimento da testemunha Milton Barbosa Cordeiro de que a contratação com 
a Empresa SAM foi autorizada por um comitê onde participavam o Presidente e 5 
(cinco)  Diretores,  foi  concedido  vistas  ao  MPF  para  se  manifestar  acerca  do 
aditamento ou não da denúncia para inclusão de todos os participantes do comitê 
(DVD fl. 535). Não foi realizada videoconferência para inquirição das testemunhas 
de defesa  Rogério Batista Teixeira;  Filomena Maria Moreira Rosal  e Maria Coeli 
Abreu de Lima, em razão de não terem sido encontradas (fls. 527/532-v).

O  MPF  (fl.  537)  alegou  haver  elementos  suficientes  para  denunciar 
apenas JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA e CARLOS ALBERTO JORGE 
DE  OLIEVRIA,  por  entender  que  os  demais  não  possuíam  poder  de  gestão  na 
empresa. Assim, deixou de aditar a denúncia em relação a Evandro Bessa de Lima 
Filho, Francisco Serafim Barros e João Batista de Melo Bastos.

No despacho  de  fl.  568 foi  designada nova audiência  de  instrução  e 
julgamento e  homologada a  desistência  da testemunha de defesa  Filomena Maria 
Moreira Rosal. 

Em  audiência  realizada  no  dia  18/07/2017  (580),  foram  ouvidas  as 
testemunhas de defesa, por videoconferência, Rogério Batista Teixeira e Maria Coeli 
Abreu de  Lima (DVD fl.  581).  Ausentes  os  réus,  JOSÉ CARLOS RODRIGUES 
BEZERRA e  CARLOS ALBERTO JORGE  DE OLIVEIRA,  foi  designado  nova 
audiência para interrogatório dos mesmos.
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Na audiência, dia 13/11/2017 (fl. 593), foi ouvida a testemunha de defesa 
Raimundo José Lima (DVD fl. 594), arrolada por ambos os réus.

Por  ocasião  da  audiência  realizada  no  dia  02/04/2018  (608),  foram 
ouvidas as testemunhas de defesa João Batista de Melo Bastos, Luiz Lourenço de 
Souza Neto e Eliana Maria Pontes Barata, arroladas por ambos os réus. Na mesma 
ocasião, também foram ouvidos os réus (DVD fl. 612). Na fase do art. 402 do CPP as 
partes nada requereram.

Em memoriais  finais  (fls.  614/618),  o  MPF,  em  síntese,  requereu  a 
condenação  dos  acusados  JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA e  CARLOS 
ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 4º, 
parágrafo único, e 6º, da Lei n. 7.492/86.

Em  alegações  finais  (fls.  623/635),  a  defesa  dos  acusados  JOSÉ 
CARLOS RODRIGUES BEZERRA e CARLOS ALBERTO JORGE DE OLIEVRIA 
requereu a absolvição sumária dos réus, na forma do art. 397 do CPP, em face da 
inépcia  da  denúncia  e  total  inexistência  de  materialidade;  requereu,  também,  a 
reconsideração da decisão prolatada de recebimento da denúncia e o impedimento do 
prosseguimento da ação penal; alternativamente, requereu a absolvição dos réus.

É o relatório. SENTENCIO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A  denúncia  imputou  aos  réus  JOSÉ  CARLOS  RODRIGUES 
BEZERRA e CARLOS ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA a suposta prática dos 
delitos capitulados nos artigos 4º, parágrafo único, e 6º da Lei nº 7.492/1986, porque 
teriam,  durante  2003/2004,  na  forma  do  art.  29  do  CP,  administrado  de  forma 
temerária os valores de clientes do BASA e os mantido em erro ao transferirem os 
recursos  dos  clientes  para  carteiras  de  aplicação  do  Banco  Santos  sem qualquer 
comunicação, sendo que tais valores ficaram indisponíveis, em razão de intervenção 
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do Banco Central, o que gerou um prejuízo na ordem de 98 (noventa e oito) milhões 
de reais.

Refuto a preliminar de inépcia da denúncia, porque a questão se encontra 
superada, já que verificada e analisada por ocasião do recebimento da denúncia (CPP 
–  art.  395),  afigurando-se  absolutamente  inconsistente,  haja  vista  que  a  exordial 
possui elementos de convicção que sinalizam a prática delitiva e atende às exigências 
do art. 41 do CPP, de modo a possibilitar aos acusados o pleno exercício da ampla 
defesa.

Em acurada análise dos autos, verifico que restaram bem demonstradas 
nos autos as provas acerca da materialidade e autoria delitiva, consubstanciadas no 
Inquérito Administrativo CVM nº 22/05 de fls. 62/129; e no Processo Administrativo 
Sancionador  –  PAS  nº  22/2005  de  fls.  205/267;  somando-se  a  esses  elementos 
probatórios as oitivas das testemunhas e os interrogatórios dos réus.

Os  referidos  relatórios  da  CVM demonstram de  forma  inequívoca  a 
materialidade e a autoria delitiva. À fl. 64 do relatório da CVM nº 22/05, afirma que 
o réu JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA, à época, era o diretor da Diretoria 
de Suporte de Negócios – DISUN, sendo, por isso, o responsável pela administração 
dos recursos de terceiros. 

Dentro  da  mesma  estrutura  organizacional  existia  a  Gerência  de 
Administração financeira – GEAFI que tinha como atribuição a gerência dos Fundos 
de Investimentos Financeiros (FIFs) e dos Fundos de Aplicação em Quotas de Fundos 
de  Investimentos,  o  qual  tinha  como diretor,  à  época  dos  fatos,  o  réu  CARLOS 
ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA. Essa diretoria era subordinada diretamente 
ao DISUN, o que demonstração a estreita correlação entre os réus.

Nesse sentido, em razão dos cargos que eram ocupados pelos réus, bem 
como suas atribuições, pois eram cargos de alto escalão, é insubsistente a tese de que 
não tinham conhecimento da má situação econômica do Banco Santos. 
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Segundo aponta à fl. 67 do referido relatório, a própria diretoria do 
BASA já havia se pronunciado, em documento, sobre o rebaixamento do Banco 
Santos  promovido  pela  agência  de  risco  Fitch  em  26/12/2003,  devido  à 
deterioração da sua carteira de crédito. 

Outrossim,  conforme  apurou-se  no  relatório  supracitado,  toda  a 
contratação do Banco Santos foi eivada de vícios. 

À fl. 66 item 20, aponta que o BASA não seguiu os ditames da Lei de 
Licitações nº  8.666/93.  Ademais,  aponta o item 22 que,  embora houvesse parecer 
indicando que a contratação do Banco Santos se deu porque este apresentou proposta 
equivalentes dos demais participantes, porém com menores custos, a CVM concluiu 
que  “a  proposta  do  Banco  Santos  apresentada  não  pontuava  os  quesitos 
“treinamento  e  elaboração  do  material  informativo”,  proporcionando,  por 
conseguinte, uma informação inverídica à diretoria do BASA”. 

Destarte,  o  próprio  BASA por meio  do relatório  da Comissão  de 
Sindicância  afirmou  que  “houve  falhas  e  irregularidades  no  processo  de 
contração,  situação  inadmissível  numa  instituição  com o  perfil  do  Banco  da 
Amazônia (...)”. 

Por fim, aponta o item 23 que o contrato de gestão com SAM e com 
o Banco Santos foram assinados sem a anuência da Auditoria Interna do BASA. 

Apontadas todas essas irregularidades tanto no processo de contratação 
do Banco Santos, como também na inobservância quanto à má situação econômica do 
mesmo banco, apesar de notória, como já demonstrada, os acusados procederam a 
transferência  da  gestão  dos  recursos  de  seus  clientes/investidores  ao  Banco 
Santos, sem a devida notificação dos clientes investidores, o que foi de encontro 
as suas próprias normas, conforme se observa à fl. 70.
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Além da não notificação aos clientes/investidores sobre a mudança 
da gestão dos  recursos  financeiros,  já  devidamente explanado anteriormente, 
também  não  houve  a  adequada  notificação  quando  as  carteiras  dos  fundos 
BASA Seleto  e  BASA Invest  CP foram  modificadas  de  títulos  públicos  por 
privados, conforme apontado à fl. 86. 

Tal notificação era imprescindível, uma vez que, além da oportunidade 
do cliente/investidor  manifestar  sua vontade de permanência  ou não no fundo de 
investimento,  era  oportuno  para  esclarecer  sobre  os  riscos  aos  quais  os  recursos 
estariam sujeitos a partir de mudança dos títulos. 

À fl. 236 item 6.13 é claro ao responsabilizar o réu JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES BEZERRA por tal infração.

Em que pese à alegada tese de que os acusados não teriam gerido de 
forma temerária os recursos financeiros em questão,  pois teriam agido dentro dos 
limites inerentes a atividade bancaria, é oportuno destacar que existe no direito penal 
a teoria do risco permitido, isto é, não se pune o agente quando este age dentro dos 
riscos inerentes a sua atividade.

Cumpre destacar, porém, que não há provas que apontem para o 
rumo daquela teoria.  Pelo contrário,  as provas demonstram que os acusados 
agiram com expressiva escusa ao dever de cuidado (fl. 231), afastando por isso a 
aplicabilidade da teoria do risco permitido.

Convém destacar  que  é  insubsistente  a  tese  alegada  pela  defesa  dos 
acusados de que o relatório da CVM concluiu que estes teriam agido a título de culpa, 
pois conforme se observa à fl.  253 a CVM concluiu que o BASA e o réu JOSÉ 
CARLOS RODRIGUES BEZERRA agiram a título de culpa apenas em relação à 
infração prevista no art. 2º, parágrafo único, II c/c o art. 9º, II, do Regulamento Anexo 
à Circular BACEN nº 2.616/95, vigente à época dos fatos, não em relação aos demais 
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ilícitos, tal como alegou a defesa.

As  testemunhas  arroladas  pela  defesa  dos  acusado  -  Milton  Barbosa 
Cordeiro (DVD à fl. 535), Rogério Batista Teixeira e Maria Coeli Abreu de Lima 
(DVD à fl. 581) - nada acrescentaram de novo aos autos. 

Já a testemunha Raimundo José Lima em seu depoimento (DVD à fl. 
594) afirmou que incumbia ao réu JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA, 
na condição de diretor, contratar a gestora dos recursos de terceiros, bem como 
que  este  tinha  o  conhecimento  da  mudança  no  perfil  das  carteiras  de 
investimentos.  Afirmou  ainda  que  não  houve  processo  de  licitação  para  a 
contratação  do  Banco  Santos  e  acrescentou  que  era  papel  do  administrador 
fiscalizar a gestora contratada para gerir os recursos de terceiros.

À  fl.  95,  consta  que  o  réu  CARLOS  ALBERTO  JORGE  DE 
OLIVEIRA  tinha  conhecimento  da  mudança  de  perfil  das  carteiras 
administradas pelo Banco Santos, pois o BASA sempre era notificado pela SAM 
quando este efetuava a aquisição de ativos com perfis diferente do pactuado, 
tendo o réu inclusive autorizado a SAM a efetuar investimentos mais arrojados, 
conforme se observa da leitura dos itens 116 e 117 da referida folha. Ademais, o 
item 118  mostra  que  todas  as  operações  de  aquisição  de  títulos  de  creditos, 
qualquer  que  fosse  o  perfil  das  carteiras  de  investimentos,  eram  sempre 
comunicadas  ao  BASA,  isto  é,  aos  diretores  dos  respectivos  departamentos 
responsáveis por tais recursos, o DISUN e o GIAFI, os quais eram comandados 
respectivamente  pelos  réus  JOSÉ  CARLOS  RODRIGUES  BEZERRA  e 
CARLOS ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA.

Os réus tinham o prévio conhecimento da má situação econômica do 
Banco Santos. Foram apontadas inúmeras irregularidades no processo licitatório de 
contratação do Banco Santos; tinham ciência da mudança de perfil das carteiras de 
investimentos. Assim, não há outra ultimação senão a de que os réus agiram de forma 
astuciosa, isto é, de forma temerária, no desempenho de suas funções, que conforme 
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dito  acima,  funções  estas  incumbidas  de  vultuosa  responsabilidade  na  gestão  de 
recursos financeiros de terceiros.

O  dolo  dos  agentes  ficou  consubstanciado  pela  vontade  livre  e 
consciente  de  agir,  onde  ficou  comprovado  que  os  mesmos,  embora  tivessem 
conhecimento  dos  riscos  inerentes  dos  investimentos  após  a  mudança  do  perfil 
moderado para um mais agressivo, não se importaram com os riscos e procederam 
aos investimentos, o que configura o dolo eventual, o qual se subsume ao parágrafo 
único do art.  4º  da Lei  7.492/86.  O tipo penal  em questão pressupõe o poder de 
decisão, o que foi amplamente demonstrado, pois os réus eram diretores/gerentes e 
tinham plenos poderes para evitar o ocorrido.

Comprovou-se,  também,  o  dolo  dos  agentes  em  manter  os 
clientes/investidores  sem  a  devida  informação  quanto  à  mudança  do  perfil  das 
carteiras de investimentos, informação necessária para que os clientes decidissem por 
eventual manutenção ou saída dos fundos de investimentos, crime previsto no art. 6º 
Lei 7.492/86.

Tratam-se  os  crimes  dos  arts.  4º,  parágrafo  único,  e  6º  da  Lei  nº 
7.492/86, respectivamente, de delito formal, de simples atividade, porque não exige a 
efetiva  ocorrência  de  resultado  naturalístico  para  a  sua  consumação;  e  de  crime 
material, pois exige o êxito no objetivo de enganar a vítima, o que ocorreu no caso.

Assim, provados os fatos e as respectivas autorias, bem como o elemento 
subjetivo  consistente  no  dolo  dos  agentes,  tenho  que  os  réus  JOSÉ  CARLOS 
RODRIGUES BEZERRA e CARLOS ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA incorram 
nos modelos das condutas delituosas dos arts.  4º,  parágrafo único, e 6º da Lei nº 
7.492/86.

III. DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE a  denúncia  para 
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CONDENAR JOSÉ  CARLOS  RODRIGUES  BEZERRA  e CARLOS 
ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA pelos crimes dos arts. 4º, parágrafo único, e 6º 
da Lei nº 7.492/1986, na forma do art. 29 c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Fixo a pena de JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifico 
a presença do elemento culpabilidade na conduta do agente, porque era imputável ao 
tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era 
exigido, nas circunstâncias, portar-se em conformidade com o Direito. Tecnicamente, 
o réu é primário e de bons antecedentes STF – HC 97.665/RS e Súmula 444 do STJ). 
Personalidade comum e  conduta  social presumivelmente  boa,  ante  a  ausência  de 
demonstração em contrário. Os motivos para praticar o crime não são suficientes para 
mitigar  a  reprovação que pesa  sobre a  sua conduta.  As consequências  do crime 
denotam extrema gravidade, tendo em vista o prejuízo de 98 (noventa e oito) 
milhões de reais e o número de vítimas envolvidas, incluindo investimentos de 
municípios paraenses e de outros Estados, afetando inclusive a aposentadoria de 
diversos servidores.

Em virtude dessas circunstâncias, fixo a pena-base, em relação ao crime 
do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao 
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/3 (um 
terço)  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos 
monetariamente na data do efetivo pagamento.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de diminuição ou aumento, torno a sanção definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão 
e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/3 
(um  terço)  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos 
monetariamente na data do efetivo pagamento.

Quanto  ao  crime  do  art.  6º  Lei  nº  7.492/86,  diante  das  mesmas 
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circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão   e ao pagamento   
de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/3 (um terço) do salário 
mínimo vigente  à  época do fato delituoso,  corrigidos monetariamente  na data  do 
efetivo pagamento.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de diminuição ou aumento, torno a sanção definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 
ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/3 (um 
terço)  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos 
monetariamente na data do efetivo pagamento.

Desse modo,  em virtude da cumulação material (CP – art. 69), a pena 
final do acusado fica em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) 
dias-multa,  sendo cada dia-multa  equivalente  a  1/3 (um terço)  do salário mínimo 
vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos  monetariamente  na  data  do  efetivo 
pagamento, a ser cumprida nos termos do art. 76 do CP.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do 
art. 33, §2°, “b”, do CP.

Passo à fixação da pena para o réu CARLOS ALBERTO JORGE DE 
OLIVEIRA.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifico 
a presença do elemento culpabilidade na conduta do agente, porque era imputável ao 
tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era 
exigido, nas circunstâncias, portar-se em conformidade com o Direito. Tecnicamente, 
o réu é primário e de bons antecedentes STF – HC 97.665/RS e Súmula 444 do STJ). 
Personalidade comum e  conduta  social presumivelmente  boa,  ante  a  ausência  de 
demonstração em contrário. Os motivos para praticar o crime não são suficientes para 
mitigar  a  reprovação que pesa  sobre a  sua conduta.  As consequências  do crime 
denotam extrema gravidade, tendo em vista o prejuízo de 98 (noventa e oito) 
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milhões de reais e o número de vítimas envolvidas, incluindo investimentos de 
municípios paraenses e de outros Estados, afetando inclusive a aposentadoria de 
diversos servidores.

Em virtude dessas circunstâncias, fixo a pena-base, em relação ao crime 
do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao 
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/3 (um 
terço)  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos 
monetariamente na data do efetivo pagamento.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de diminuição ou aumento, torno a sanção definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão 
e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/3 
(um  terço)  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos 
monetariamente na data do efetivo pagamento.

Quanto  ao  crime  do  art.  6º  Lei  nº  7.492/86,  diante  das  mesmas 
circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão   e ao pagamento   
de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/3 (um terço) do salário 
mínimo vigente  à  época do fato delituoso,  corrigidos monetariamente  na data  do 
efetivo pagamento.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de diminuição ou aumento, torno a sanção definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 
ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/3 (um 
terço)  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos 
monetariamente na data do efetivo pagamento.

Desse modo,  em virtude da cumulação material (CP – art. 69), a pena 
final do acusado fica em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) 
dias-multa,  sendo cada dia-multa  equivalente  a  1/3 (um terço)  do salário mínimo 
vigente  à  época  do  fato  delituoso,  corrigidos  monetariamente  na  data  do  efetivo 
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pagamento, a ser cumprida nos termos do art. 76 do CP.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do 
art. 33, §2°, “b”, do CP.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, concluso para análise de prescrição.

Ciência ao MPF pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Registre-se.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2018.

(assinada digitalmente)

ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
Juiz Federal Titular da 4ª Vara e do 2º JEF Criminal
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