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I — RELATÓRIO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denunciou 
MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, brasileiro, natural de 
Patu/RN, nascido em 13/11/1960, filho de João Fernandes Dantas e 
Rosalita Fortes Dantas, CPF n° 262.087.094-15, RG 574.082 — 
SSP/RN, residente à Travessa Baião, n° 11, bairro Santa Maria, CEP 
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68695-000, Tailândia/PA, pela prática dos crimes dos arts. 180, 288, 
parágrafo único, 297, 304 e 333/CP c/c arts. 46 e 69 da Lei 
9.605/1998; 

ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de 
Patos/PB, nascido em 27/12/1974, filho de Antônio Ildefonso da Silva 
Neto e Terezinha Pereira da Silva, CPF n° 001.304.504-05, RG n° 
1681144- SSP/PB, residente à Vicinal 16, km 2,5, n°300, Vila Nova 
Colina, CEP 69373-000, Rorainópolis/RR, pela prática dos crimes dos 
arts. 180, 288, parágrafo único, 299, 304 e 333/CP c/c arts. 46 e 69 
da Lei 9.605/1998; 

SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR, brasileiro, 
natural de Mossoró/RN, filho de Sebastião Ferreira Silva e Francinete 
Pereira da Silva, CPF n° 600.251.813-43, residente à BR 316, km 
201, Avenida Castelo Branco, CEP 68.644-000, Santa Luzia/PA, pela 
prática dos crimes dos arts. 180, 288, parágrafo único, 297 e 304/CP 
c/c arts. 46 e 69 da Lei 9.605/1998; 

JOÃO KENEDY SEGURADO, brasileiro, natural de 
Goiânia/GO, nascido em 27/06/1974, filho de Maria Rosa Segurado, 
CPF n° 830.893.491-91, RG n° 3823996 - SSP-GO, residente à 
Vicinal 16, km 2, Nova Colina, Rorainópolis/RR, pela prática dos 
crimes dos arts. 171, § 30, 180, 288, parágrafo único e 297/CP c/c 
arts. 46 e 69 da Lei 9.605/1998; 

ROBSON GOMES DE MELO, vulgo "ABOBRINHA", 
brasileiro, natural de Goiânia/GO, nascido em 17/07/1977, filho de 
Odorico Gomes de Melo e Raimunda Dantas de Melo, CPF n° 
879.212.001-68, RG n° 3.175-982 - DGPC/GO, residente à Rua 26, 
quadra 28, lote 15, Jardim Bonanza, Aparecida de Goiânia/GO, ou 
Avenida São João, quadra 3, lote 18, Jardim Luz, Aparecida de 
Goiânia/GO, pela prática dos crimes do art. 171, § 30, 180, 288, 
parágrafo único e 297/CP c/c arts. 46 e 69 da Lei 9.605/1998; 

EDSON CARLOS BARBOSA, brasileiro, natural de 
Anicuns/GO, nascido em 15/04/1960, filho de Ronan Marcelino 
Barbosa e Maria Carlos Machado, CPF n° 198.073.681-20, residente 
à Rua Dois de Fevereiro, n° 186, ou 16, bairro Centro, CEP 42.700-
000, Lauro de Freitas/BA, pela prática dos crimes dos arts. 171, § 30 , 
180, 288, parágrafo único e 297/CP c/c arts. 46 e 69 da Lei 
9.605/1998; 
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EUZIAS GAMA ARRIGONI, brasileiro, natural de 
Linhares/GO, nascido em 22/01/1966, filho de Ezidio Arrigoni e 
Marilda Gama Arrigoni, atualmente em local incerto e não sabido, 
pela prática dos crimes dos arts. 180, 288, parágrafo único, 297 e 
304/CP c/c arts. 46 e 69 da Lei 9.605/1998; 

NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA, vulgo "NIC", brasileiro, 
natural de Belém/PA, nascido em 11/10/1959, filho de Raimundo 
Antônio de Lima e Raimunda Oliveira Lima, residente à Travessa 
Bragança n° 1, bairro Centro, CEP 68695-000, Tailândia/PA, pela 
prática dos crimes dos arts. 180, 288, parágrafo único, 304 e 333/CP 
c/c arts. 46 e 69 da Lei 9.605/1998; e 

DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de 
Goiânia/GO, filho de Suriano Castro de Oliveira e Judith Vicente de 
Oliveira, CPF n° 549.679.021-20, atualmente em local incerto e não 
sabido, pela prática dos crimes do art. 288, parágrafo único, 297 e 
304/CP c/c arts. 46 e 69 da Lei 9.605/1998. 

Segundo a peça acusatória, investigação da Policia 
Federal descortinou quadrilha especializada na fraude de ATPF's, 
utilizadas para transporte ilegal de madeira, sendo corrompidos 
servidores públicos federais e estaduais para dar cobertura à ação 
criminosa dos membros do grupo. 

De acordo com a denúncia, MARCO ANTÔNIO 
DANTAS FORTE seria um dos principais membros da quadrilha. 
Atuaria ele na aquisição de ATPF's falsas, confeccionadas em 
Goiânia/GO, sendo responsável, também, por corromper servidores 
públicos. 

Narra, ainda, a denúncia, que NIVALDO DE OLIVEIRA 
LIMA era igualmente responsável pela compra de ATPF's falsas, 
utilizando-as para transporte ilegal de madeira e de carvão. 
Cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência 
teria encontrado, ainda, elevada quantidade de armamento e 
munição, revelando a agressividade de NIVALDO DE OLIVEIRA 
LIMA, bem como maior periculosidade da quadrilha. 

Consoante a exordial acusatória, ROGÉRIO PEREIRA 
DA SILVA atuaria, de modo idêntico, na compra de ATPF's 
inidôneas, corrompendo servidores públicos e recrutando aua irmã, 
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MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA, para auxiliá-lo na sua 
empreitada criminosa. Outrossim, constituiria empresas ditas 
fantasmas, em nome de terceiros, para obtenção das notas fiscais 
que acompanhavam as ATPF's falsificadas. 

Para além dessas condutas, a ROGÉRIO PEREIRA DA 
SILVA imputa-se a prática de falsificar autenticações de 
comprovantes de recolhimentos de tributos, mantendo maquinário 
específico para tanto, em sua residência. 

O réu SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR foi 
acusado pelo MPF de promover ATPF's falsas em Tailândia/PA, 
tendo sido flagrado recebendo documentos falsificados no Aeroporto 
Internacional de Belém/PA. 

Conforme a peça vestibular, as ATPF's seriam 
falsificadas na Gráfica Cometa, em Goiânia/GO, de titularidade de 
DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA, chegando a fabricar 
aproximadamente 500 ATPF's por semana. 

O MPF imputa a JOÃO KENEDY SEGURADO, 
ROBSON GOMES DE MELO e EDSON CARLOS BARBOSA o 
papel de elos de ligação entre a gráfica responsável pela fraude e os 
interessados em adquirir os documentos ilegítimos. 

Por fim, o Parquet acusa EUZIAS GAMA ARRIGONI de 
adquirir ATPF's falsificadas. 

A denúncia foi recebida em 30/11/2005 (fls. 1835/1836). 

Realizou-se o interrogatório de MARCOS ANTÔNIO 
DANTAS FORTE, NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA, ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA, ROBSON GOMES DE MELO, EDSON 
CARLOS BARBOSA, EUZIAS GAMAS ARRIGONI, JOÃO KENEDY 
SEGURADO, SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR e DIVINO 
VICENTE DE OLIVEIRA (fls. 1867/1938). 

Em sua defesa prévia, MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE reservou-se ao direito de manifestar-se sobre o mérito da 
imputação em momento posterior, aproveitando a oportunidade para 
arrolar testemunhas (fls. 1976/1977). 
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Postura similar foi adotada nas defesas prévias de 
NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA (fls. 1978/1979), ROGÉRIO PEREIRA 
DA SILVA (fls. 1980/1981), SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR 
(fls. 2035/2036) e EUZIAS GAMA ARRIGONI (fls. 2037/2038). 

A defesa prévia apresentada por EDSON CARLOS 
BARBOSA suscitou preliminar de incompetência territorial, pois não 
haveria contato entre o Réu e pessoas do Pará, sendo a acusação a 
ele dirigida relacionada com contato entre pessoas de Goiás e 
Rondônia. Assevera haver incongruência na acusação, que ora 
afirma que havia transporte de madeira feito desacompanhado de 
ATPF's, ora afirma que o transporte era feito com ATPF's ilegítimas. 
Questiona a existência de justa causa para deflagração da persecutio 
criminis in iuditio, e afirma que é insubsistente a acusação pelo art. 
288, parágrafo único/CP. Formula, ainda, nova preliminar, agora de 
nulidade do interrogatório, posto que o conteúdo das interceptações 
telefônicas foi franqueado à defesa sem que houvesse tempo hábil 
para seu estudo, antes da oitiva do Réu em juizo. No tocante às 
acusações de crimes contra a fé pública, aduz que as falsificações 
eram grosseiras, não contendo potencial lesivo. Por fim, arrola 
testemunhas (fls. 2039/2050). 

As defesas prévias de ROBSON GOMES DE MELO (fls. 
2073/2074) e DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA (fls. 2075/2076) 
reservaram-se ao direito de opinar sobre o meritum causae somente 
em momento posterior. 

O MPF aditou a denúncia para incluir no polo passivo da 
relação processual penal WASHINGTON NASCIMENTO E SILVA, 
vulgo "NEM", brasileiro, natural de João Pessoa/PB, filho de José 
Ildefonso da Silva e Doralice do Nascimento e Silva, nascido em 
03/05/1968, CPF n° 692.129.964-34, residente à Rua Iran Raposo 
Belmonte, n° 25, bairro Valentina I, João Pessoa/PB, pela prática dos 
crimes dos arts. 180, 288, caput, 297, 304 e 333/CP c/c arts. 46 e 69 
da Lei 9.605/1998. 

De acordo com o aditamento à denúncia, WASHINGTON 
NASCIMENTO E SILVA recebia encomendas com ATPF's falsas, 
negociando com servidores da SEFA/PA a liberação de cargas de 
madeira com ATPF's e notas fiscais (fls. 2095/2103). 
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O aditamento à denúncia foi recebido em 03/03/2006 (fls. 
2290/2291). 

Realizou-se o interrogatório de WASHINGTON 
NASCIMENTO E SILVA (fls. 2738/2739). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa 
DÁRIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES (fl. 3344). 

Realizou-se a inquirição das testemunhas de defesa 
DEUSELENE GABRIEL COSTA, ENIDION BEZERRA DA COSTA e 
EDUARDO MARTINS GARCIA na SJ/GO (fls. 3397/3400). 

Realizou-se a inquirição das testemunhas de defesa 
LÚCIO CLÁUDIO BARBOSA DE ALMEIDA e LUZIMERES BARBOSA 
DE ALMEIDA na comarca de Jacundá/PA (fls. 3441/3442). 

Realizou-se a inquirição das testemunhas de defesa 
ÉLTON VIEIRA PORTO DO NASCIMENTO, JOÃO PORTO DO 
NASCIMENTO, SEBASTIANA FLÁVIA DO NASCIMENTO, WALDIR 
ANTÔNIO DO NASCIMENTO, JOEL RODRIGUES QUINTINO e 
FLÁVIO ALMEIDA GOMIDES na SJ/GO (fls. 3477/3484). 

Decretou-se a revelia de EDSON CARLOS BARBOSA 
(fls. 3495/3496). 

Realizou-se a inquirição das testemunhas de defesa 
MARCELO ANTÔNIO DA SILVEIRA, MARCONI DE ALMEIDA 
COSTA JÚNIOR e ALEXANDRE EZEQUIEL GOMES na SJ/RN (fls. 
3549/3553). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa GILSA 
FÁTIMA RIBEIRO DE ARAÚJO na comarca de Goianésia do Pará/PA 
(fl. 3595). 

Decretou-se a revelia de SEBASTIÃO FERREIRA 
SILVA JÚNIOR e de EUZIAS GAMA ARRIGONI (fl. 3770). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa JOÃO 
THOME SOBRINHO na comarca de Fazenda Nova/GO (fls. 
3775/3777). 

Realizou-se a inquirição das testemunhas de defesa 
ADOLFO EUGÊNIO ROSSETO DE ALMEIDA, HÉLIO CAMILO DA 
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CUNHA, LEONILDO FERNANDINO FAZOLO e ADEMAR LEANDRO 
DE FARIAS na comarca de Tailândia/PA (fls. 3798/3802). 

O MPF requereu a prisão preventiva de MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE (fls. 3881/3886). 

Decretou-se a prisão preventiva de MARCOS ANTÔNIO 
DANTAS FORTE (fls. 3919/3926). 

Deferiu-se a prisão domiciliar de MARCOS ANTÔNIO 
DANTAS FORTE em razão de problemas de saúde, pelo tempo 
necessário ao tratamento (fls. 4304/4305). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa JOÃO 
ALVES DOS SANTOS na comarca de Anicuns/GO (fls. 4473/4476). 

Decretou-se, novamente, a revelia de SEBASTIÃO 
FERREIRA SILVA JÚNIOR e de EUZIAS GAMA ARRIGONI (fl. 
4496/4498). 

Em defesa prévia, WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA reservou-se ao direito de opinar sobre o mérito da acusação 
somente ao final da instrução (fl. 4570). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa JOÃO 
GENTIL DE SOUZA NETO na Subseção Judiciária de Mossoró/RN 
(fls. 4578/4580). 

Realizou-se a inquirição das testemunhas de defesa 
RAIMUNDO DA SILVA COUTINHO, CLEMILTON JOSÉ DE 
CARVALHO, FRANCISCO SUAVE e MANOEL RODRIGUES DE 
ARAÚJO na comarca de Tailândia/PA (fls. 4708/4710). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa 
DIEGO FURLAN na comarca de Dom Eliseu/PA (fl. 4716). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa 
ISAAC TEIXEIRA na comarca de Tomé-Açu/PA (fl. 5062). 

Revogou-se a prisão preventiva de MARCO ANTÔNIO 
DANTAS FORTE (fls. 5128-A/5129). 
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Realizou-se a inquirição das testemunhas de defesa 
ÉDSON AZEVEDO e ELISSANDRA ARAÚJO DA SILVA na comarca 
de Tailândia/PA (fls. 5139/5140). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa 
VALDINON VICENTE DA SILVA na comarca de Tailândia/PA (fl. 
5223). 

NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA apresentou manifestação 
defensiva, na qual afirma, em síntese, que não há provas suficientes 
à condenação, ofertando novo rol de testemunhas (fls. 5276/5284). 

Realizou-se a inquirição da testemunha de defesa 
CELSO THADEU HERMES na comarca de Tailândia/PA (fl. 5336). 

Na fase de diligências finais, ROGÉRIO PEREIRA DA 
SILVA peticionou pela realização de perícias nas interceptações 
telefônicas, e pela transcrição dos diálogos interceptados. Requereu, 
ainda, a juntada de sentença que teria absolvido o codenunciado 
SEBASTIÃO MARTINS COELHO JÚNIOR, pugnando, igualmente, 
pela realização de perícia grafotécnica em ATFP's (fls. 5340/5342). 

Os pedidos de diligências finais formulados por 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA foram indeferidos (fls. 5344/5346). 

Em memorial, o MPF pugnou pela condenação dos réus 
(fls. 5353/5354). 

Em sua derradeira manifestação defensiva, 
WASHINGTON NASCIMENTO E SILVA afirmou que os crimes dos 
arts. 180 e 288/CP, assim como os crimes dos arts. 46 e 69 da Lei 
9.605/1998, já foram alcançados pela prescrição. Afirma que o crime 
do art. 304/CP é absorvido pelo crime do art. 46 da Lei 9.605/1998, e 
pede a aplicação da atenuante da confissão, quanto à prática de 
corrupção ativa (fls. 5372/5382). 

EUZIAS GAMA ARRIGONI, por sua vez, afirmou que já 
se encontram prescritos os crimes do art. 180/CP e dos arts. 46 e 69 
da Lei 9.605/1998. Defendeu que o crime do art. 304/CP foi absorvido 
pela conduta tipificada no art. 46 da Lei 9.605/1998, ao mesmo tempo 
em que pediu a desclassificação do crime do art. 288, parágrafo 
único/CP para sua forma simples, sem a causa de aumento de pena 
decorrente do uso de armas. Por fim, requereu a incidência da 
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atenuante da confissão em razão da prática do crime de corrupção 
ativa (fls. 5387/5398). 

Em alegações defensivas, ROGÉRIO PEREIRA DA 
SILVA formulou preliminar de cerceamento de defesa, por entender 
que a perícia nas vozes captadas nas interceptações telefônicas é 
imprescindível, não havendo restrição à formulação de tal pedido 
quando finda a instrução. Ainda em sede preliminar, reiterou a 
necessidade da transcrição dos áudios das intercepções telefônicas, 
por entendê-los mais fidedignos. Asseverou, de igual maneira, que a 
perícia grafotécnica é imprescindível, em razão da imputação de 
falsificação documental. No que diz respeito ao mérito propriamente 
dito, afirmou que não há indícios de autoria, devendo prevalecer a 
máxima do in dubio pro reo no tocante à acusação de corrupção 
ativa. Subsidiariamente, requer a aplicação de pena mínima por 
ocasião da dosimetria da pena, com fixação de regime aberto (fls. 
5402/5419). 

A última manifestação de SEBASTIÃO FERREIRA 
SILVA JÚNIOR no feito versou sobre a inexistência de provas de que 
atuava na compra e venda de notas fiscais. Defendeu a absorção do 
crime do art. 304/CP pela conduta prevista no art. 46, da Lei 
9.605/1998, e afirmou, derradeiramente, possuir conduta ilibada, sem 
contar com antecedentes criminais (fls. 5423/5433). 

O réu EDSON CARLOS BARBOSA aduziu que os 
crimes ambientais dos quais foi acusado já se encontram prescritos, e 
que absorveriam o crime do art. 304/CP. Subsidiariamente, requereu 
a incidência da atenuante da confissão (fls. 5449/5455). 

A defesa de NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA questionou o 
pedido de condenação formulado pelo MPF, entendendo-o 
desprovido de fundamentação idônea. Sustentou, em sede preliminar, 
inépcia da denúncia, por não haver descrição de sua conduta de 
forma pormenorizada. Asseverou que os crimes elencados na Lei 
9.605/1998 que lhe foram imputados já foram alcançados pela 
prescrição, e que absorveriam a conduta do art. 304/CP. No mais, 
negou a autoria delitiva, pugnando, de maneira subsidiária, pela 
aplicação da pena mínima (fls. 5463/5471). 

Em sua terminal manifestação no feito, JOÃO KENEDY 
SEGURADO alegou insuficiência de provas para prolação de 
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sentença condenatória, negando, ademais, a autoria delitiva. Afirmou 
jamais ter obtido vantagem indevida que autorizasse a tipificação do 
crime de estelionato que lhe é imputado, e alegou que os crimes 
previstos na Lei 9.605/1998, assim como aquele previsto no art. 
180/CP, já estão com sua punibilidade extinta. Subsidiariamente, 
requereu a aplicação da pena mínima, com incidência da atenuante 
da confissão (fls. 5473/5487). 

MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, por sua vez, 
expressou que inexistem provas suficientes para condenação pela 
prática de crimes contra a fé pública. Ademais, asseverou que não há 
certeza quanto à autoria delitiva do crime do art. 333/CP. Finalmente, 
requereu, de modo subsidiário, a condenação em seu patamar 
mínimo (fls. 5491/5502). 

Finalmente, DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA alegou que 
já estão prescritos os crimes do art. 180, 288, 297 e 304/CP, sendo 
que este último estaria atingido pela prescrição dos crimes que lhe 
são imputados, tipificados na Lei 9.605/1998. Subsidiariamente, 
requereu que a pena aplicada remanesça em patamar mínimo (fls. 
5527/5531). 

É o relatório necessário. 

II — FUNDAMENTAÇÃO 

11.1. Das preliminares 

11.1.1. Das preliminares formuladas por EDSON 
CARLOS BARBOSA 

Em sua defesa prévia, EDSON CARLOS BARBOSA 
suscitou preliminares de incompetência territorial, de ausência de 
justa causa para propositura da ação penal, bem como de nulidade 
do interrogatório, por não ter tido sua defesa técnica tempo suficiente 
para analisar a integralidade do conteúdo das interceptações 
telefônicas. 
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Contudo, entendo que se aplica ao caso o princípio da 
primazia da resolução do mérito, presente no art. 282, § 2° c/c art. 
488/CPC, aplicáveis ao processo penal por analogia, forte no art. 
3°/CPP. A punibilidade dos crimes imputados a EDSON CARLOS 
BARBOSA encontra-se extinta, como será reconhecido adiante, de 
modo que eventuais matérias processuais que sejam de seu 
interesse não serão enfrentadas com minudência, por haver 
pronunciamento quanto à inviabilidade de sua condenação, o que lhe 
é mais benéfico. A propósito: 

Consolida-se, ai, um principio fundamental: o de que se deve dar 
primazia à resolução do mérito (e à produção do resultado 
safisfafivo do direito) sobre o reconhecimento de nulidades ou de 
outros obstáculos â produção do resultado normal do processo 
civil. Eis ai, portanto, o principio da primazia da resolução do 
mérito. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O principio da primazia da 
resolução do mérito e o Novo Código de Processo Civil. Revista 
da EMERJ, v. 18, n. 70, setembro-outubro de 2015, p. 47). 

Rejeito as preliminares. 

11.1.2. Das preliminares formuladas por ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA 

Requer a defesa de ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA a 
decretação da nulidade do processo, em razão do indeferimento do 
pedido de realização de perícia nas vozes constantes dos áudios das 
interceptações telefônicas. 

Aplica-se ao caso a parêmia judex peritus peritorum, 
sendo o juízo, como verdadeiro destinatário da prova, plenamente 
capaz de avaliar a confiabilidade dos áudios interceptados, mormente 
por ter tido contato pessoal com o Réu por ocasião de seu 
interrogatório (fls. 1878/1880). Em razão da observância do princípio 
da identidade física do juiz, portanto, pode-se discernir sua voz e de 
identificá-la nos áudios, com referências ao nome e ao número dos 
terminais interceptados. 
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Entende o STJ, ademais, ser desnecessária a realização 
de perícias nas vozes dos interceptados, como demonstra o 
precedente abaixo colacionado: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PERíCIA 
FONOGRÁFICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. 

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de 
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa 
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de 
oficio. 

Compete ao juiz, destinatário da prova, aferir a pertinência e a 
necessidade de realização das diligências para a formação de seu 
convencimento. Não constitui constrangimento ilegal o 
indeferimento daquelas que, ao exame do conjunto probatório que 
se lhe apresenta, forem entendidas como indevidas, em decisão 
fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias 
à instrução criminal. [...] A jurisprudência desta Corte Superior é 
firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia 
para a identificação das vozes captadas nas interceptações 
telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por 
outros meios de provas e diante da ausência de previsão na 
Lei n. 9.296/1996 (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, 
DJe 23/04/2014) 

No caso, o Magistrado indeferiu o pedido de perícia fonográfica 
de interceptação telefônica, justificando que a identificação do 
paciente já estava provada por outros meios, além de que sua voz 
estava sendo monitorada e foi reconhecida pelos policiais, fatores 
que tornam, realmente, desnecessária a prova pericial para 
identificação da voz. 
Ficou claro também que o conteúdo da conversa da interceptação 
telefônica referia-se ao tráfico de drogas, já que não só os 
policiais ouviram que o paciente determinara a um dos comparsas 
que retirasse a droga de sua chácara para não ser vista pela 
policia, como também o próprio comparsa confirmou o que 
ocorrera. 

Habeas corpus não conhecido. 
(HC 453.357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 
24/08/2018) 
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Peticionou, ainda, a defesa, pela transcrição integral dos 
diálogos interceptados. Ressalto tratar-se de exigência de há muito 
dispensada em sede jurisprudencial, devendo ser mencionado, para 
fins exemplificativos, o posicionamento do STJ com relação à matéria: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MERCARI. 
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR 
O 	DECISÓRIO 	IMPUGNADO. 	AUSÊNCIA 	DE 
FUNDAMENTAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
NÃO OCORRÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. 
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

A decisão que autorizou as escutas telefônicas, bem como as 
prorrogações, estavam devidamente fundamentadas. 

"È entendimento predominante neste Superior Tribunal de 
Justiça, bem como no col. Supremo Tribunal Federal, de que não 
é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das 
interceptações telefônicas, uma vez o art. 9° da Lei n. 9.296/96 
não faz qualquer exigência nesse sentido e determina que provas 
que não interessarem ao processo serão inutilizadas." (RHC n. 
80.986/AM, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 
23/11/2017) Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no RHC 34.203/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018) 

Nesse diapasão, registro que, embora a autoridade 
policial não tenha procedido à transcrição ipsis litteris das conversas 
interceptadas, as versões resumidas das comunicações revelam-se 
genuínas, o que foi constatado pessoalmente pelo juizo, que escutou 
a totalidade das gravações que serão mencionadas na 
fundamentação, e as confrontou com os resumos constantes dos 
autos circunstanciados. Não se identificou qualquer adulteração de 
sentido, ou interpretação desbordante, que sugerisse má-fé ou 
parcialidade na elaboração das resenhas dos diálogos. 

Ademais, a defesa teve pleno acesso ao conteúdo das 
interceptações. Caber-lhe-ia, ao detectar textos elaborados pela 
autoridade policial que entendesse não corresponderem à realidade, 
especificá-los e impugná-los in concreto, não podendo obter êxito 
com questionamento genérico do conteúdo dos autos 
circunstanciados. 
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Por fim, entendo desnecessária a realização de perícia 
grafotécnica, posto que os crimes contra a fé pública imputados a 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA encontram-se prescritos, não 
trazendo nenhum proveito a elaboração de prova demorada e, 
finalmente, inútil. 

Rejeito as preliminares. 

11.1.3. Da preliminar formulada por NIVALDO DE 
OLIVEIRA LIMA 

Embora NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA entenda que não 
havia justa causa à deflagração da ação penal, friso que há diálogos 
que foram objeto de interceptação telefônica, judicialmente 
autorizada, que o identificam como autor do esquema delifivo narrado 
na denúncia. 

De igual modo, foi cumprido mandado de busca e 
apreensão (fls. 1675/1696), também mediante autorização judicial, 
que encontrou, na residência do acusado, diversos elementos de 
prova que o conectam às atividades da quadrilha objeto de denúncia 
pelo MPF. 

Vê-se, assim, que existiam provas suficientes para a 
propositura da ação penal. Destaco, finalmente, que a avaliação de 
sua suficiência ou não para prolação de sentença condenatória é 
matéria relacionada ao meritum causae, e não à justa causa, 
enquanto condição especial da ação penal. 

Rejeito a preliminar. 

11.2. Da extinção da punibilidade 

11.2.1. Do crime do art. 46 da Lei 9.60511998 

O MPF imputa a MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO FERREIRA SILVA 
JÚNIOR, JOÃO KENEDY SEGURADO, ROBSON GOMES DE 
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MELO, EDSON CARLOS BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI, 
NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA e DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA a 
prática do delito previsto no art. 46 da Lei 9.605/1998, apenado, em 
seu limite máximo, com 1 (um) ano de detenção. 

De acordo com o art. 109, V/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 4 (quatro) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de prolação da presente 
sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de oficio a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 

Oportunamente, registre-se que o mesmo raciocínio é 
aplicável, mutatis mutandis, ao réu WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA, mesmo levando em consideração que ele não constava 
originalmente do rol de denunciados, sendo o aditamento da 
denúncia recebido, com relação a ele, apenas em 03/03/2006 (fis. 
2290/2291). 

11.2.2. Do crime do art. 69 da Lei 9.605/1998 

O MPF imputa a MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO FERREIRA SILVA 
JÚNIOR, JOÃO KENEDY SEGURADO, ROBSON GOMES DE 
MELO, EDSON CARLOS BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI, 
NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA e DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA a 
prática do delito previsto no art. 69 da Lei 9.605/1998, apenado, em 
seu limite máximo, com 3 (três) anos de detenção. 

De acordo com o art. 109, V/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 8 (oito) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de prolação da presente 
sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de oficio a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 
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Oportunamente, registre-se que o mesmo raciocínio é 
aplicável, mutatis mutandis, ao réu WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA, mesmo levando em consideração que ele não constava 
originalmente do rol de denunciados, sendo o aditamento da 
denúncia recebido, com relação a ele, apenas em 03/03/2006 (fls. 
2290/2291). 

11.2.3. Do crime do art. 180/CP 

O MPF imputa a MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO FERREIRA SILVA 
JÚNIOR, JOÃO KENEDY SEGURADO, ROBSON GOMES DE 
MELO, EDSON CARLOS BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI e 
NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA a prática do delito previsto no art. 
180/CP, apenado, em seu limite máximo, com 4 (quatro) anos de 
reclusão. 

De acordo com o art. 109, V/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 8 (oito) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de prolação da presente 
sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de oficio a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 

Oportunamente, registre-se que o mesmo raciocínio é 
aplicável, mutatis mutandis, ao réu WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA, mesmo levando em consideração que ele não constava 
originalmente do rol de denunciados, sendo o aditamento da 
denúncia recebido, com relação a ele, apenas em 03/03/2006 (fls. 
2290/2291). 

11.2.4. Do crime do art. 288, parágrafo único/CP 

O MPF imputa a MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO FERREIRA SILVA 
JÚNIOR, JOÃO KENEDY SEGURADO, ROBSON GOMES DE 
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MELO, EDSON CARLOS BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI, 
DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA e NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA a 
prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único/CP, apenado, 
em seu limite máximo, com 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão. 

Nesse particular, importa notar que prevalece a redação 
dada ao dispositivo pela Lei 12.850/2013, mais benéfica aos réus e, 
portanto, retroativa. A causa de aumento de pena do art. 288, 
parágrafo único/CP, anteriormente dobrava a pena cominada ao 
crime em sua forma simples, de modo que se aplica, presentemente, 

aumento de até a metade. 

De acordo com o art. 109, Ill/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 12 (doze) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de proiação da presente 
sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de oficio a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 

11.2.5. Do crime do art. 288, caputICP 

O MPF imputa a WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA a prática do delito previsto no art. 288, caput/CP, apenado, em 
seu limite máximo, com 3 (três) anos de reclusão. 

De acordo com o art. 109, IV/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 8 (oito) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento do 
aditamento à denúncia com relação a este réu (03/03/2006, fls. 
2290/2291) e a data de prolação da presente sentença, foi superado 

prazo retromencionado, pelo que reconheço de oficio a prescrição 
da pretensão punitiva, com espeque no art. 61/CPP. 

11.2.6. Do crime do art. 299/CP 
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O MPF imputa a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA e 
EUZIAS GAMA ARRIGONI a prática do delito previsto no art. 
299/CP, apenado, em seu limite máximo, com 5 (cinco) anos de 
reclusão. 

De acordo com o art. 109, III/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime opera-se em 12 (doze) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de prolação da presente 
sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de oficio a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 

11.2.7. Do crime do art. 297/CP 

O MPF imputa a MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, 
SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR, JOÃO KENEDY 
SEGURADO, ROBSON GOMES DE MELO, EDSON CARLOS 
BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI e DIVINO VICENTE DE 
OLIVEIRA a prática do delito previsto no art. 297/CP, apenado, em 
seu limite máximo, com 6 (seis) anos de reclusão. 

De acordo com o art. 109, III/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 12 (doze) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de prolação da presente 
sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de ofício a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 

Oportunamente, registre-se que o mesmo raciocínio é 
aplicável, mutatis mutandis, ao réu WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA, mesmo levando em consideração que ele não constava 
originalmente do rol de denunciados, sendo o aditamento da 
denúncia recebido, com relação a ele, apenas em 03/03/2006 (fls. 
2290/2291). 
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11.2.8. Do crime do art. 304/CP 

O MPF imputa a MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, 
SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR, EUZIAS GAMA 
ARRIGONI, NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA e ROGÉRIO PEREIRA 
DA SILVA a prática do delito previsto no art. 304/CP, apenado, em 
seu limite máximo, com 6 (seis) anos de reclusão, quando levada em 
consideração a remissão à pena cominada ao delito do art. 297/CP. 

De acordo com o art. 109, III/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 12 (doze) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de prolação da presente 
sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de oficio a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 

Oportunamente, registre-se que o mesmo raciocínio é 
aplicável, mutatis mutandis, ao réu WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA, mesmo levando em consideração que ele não constava 
originalmente do rol de denunciados, sendo o aditamento da 
denúncia recebido, com relação a ele, apenas em 03/03/2006 (fls. 
2290/2291). 

11.2.9. Do crime do art. 171, § 313/CP 

O MPF imputa a DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA, 
JOÃO KENEDY SEGURADO, ROBSON GOMES DE MELO e 
EDSON CARLOS BARBOSA a prática do delito previsto no art. 171, 
§ 3°/CP, apenado, em seu limite máximo, com 6 (seis) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão. 

De acordo com o art. 109, Ill/CP, a prescrição da 
pretensão punitiva com relação a este crime se opera em 12 (doze) 
anos. 

Verifica-se que, entre a data de recebimento da denúncia 
(30/11/2005, fls. 1835/1836) e a data de prolação da presente 
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sentença, foi superado o prazo retromencionado, pelo que reconheço 
de oficio a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 
61/CPP. 

11.3. Das linhas gerais da atuação da quadrilha 

Embora prescritos os crimes anteriormente 
mencionados, importa aqui fazer um breve escorço sobre a atuação 
da associação criminosa, responsável pela falsificação em série de 
documentos públicos, o que permitirá melhor compreender a 
dinâmica da imputação do crime do art. 333/CP, que não teve sua 
punibilidade extinta. 

Sucintamente, o IBAMA detectou a utilização de 
relevante número de ATPF's falsificadas no Estado do Pará (fis. 
196/197), cuja falsidade viria a ser demonstrada por meio de provas 
técnicas idôneas (fls. 150/152, 163/166, 226/227, 255/258, 1442/1443 
e 1446/1447). 

Apuração empreendida pela policia judiciária desnudou 
esquema criminoso, no qual as ATPF's seriam falsificadas em 
Goiânia/GO, por meio de gráfica mantida pelo réu DIVINO VICENTE 
DE OLIVEIRA, que admitiu a prática de infração penal em sede pré-
processual (fls. 978/980): 

QUE, é proprietário da Gráfica Cometa há cinco anos; QUE, a 
referida gráfica fica situada na Av. São João, Qd. 23, Lt 46, 
Conjunto Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia/GO; QUE, há 
aproximadamente um ano e oito meses, falsifica ATPFs em sua 
gráfica; QUE, começou a falsificar ATPFs a pedido de um 
elemento conhecido por "JUNIOR", o qual reside nesta cidade; 
QUE, JUNIOR reside na Av. Itália, Qd. 170, no parque 
Anhanguera, sendo uma casa de muro verde e portão branco, 
com uma palmeira na porta; QUE, JUNIOR trouxe uma ATPF, 
original, do Estado do Pará, e solicitou ao interrogando que o 
mesmo fizesse a impressão de outras no mesmo formato; QUE, 
fez inicialmente mil ATPFs e as vendeu para JUNIOR no preço de 
R$ 3,00 (três reais), porem não recebeu o valor prometido 

QUE, aproximadamente no mês de agosto o indivíduo de JOÃO 
KENEDI SEGURADO procurou o interrogando e disse que o 
havia encontrado através de CLAUDIO; QUE, JOÃO KENEDI 
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comprou mil ATPFs do interrogando ao preço de R$ 10,00 (dez 
reais); QUE, ainda no ano passado vendeu seiscentas ATPFs 
para ao pessoa de MARCOS ANTONIO DA SILVA, o qual reside 
em Aparecida de Goiânia/GO, ao preço de R$ 10,00 (dez reais); 
QUE, há aproximadamente três meses vendeu para ROBSON 
VIEIRA GOMES DE MELO, vulgo abobrinha, aproximadamente 
trezentas ATPFs ao preço de R$ 10100 (dez reais) cada uma; 
QUE, as falsificações eram efetuadas através de fotolito; QUE, 
falsificava as ATPF utilizando fotolitos e ia pouco a pouco 
aperfeiçoando; QUE, no mês passado falsificou aproximadamente 
cinco mil vale-transporte da cidade de Brasília/DF de ônibus 
urbano para a pessoa de "ARGENTINO"; QUE, ARGENTINO 
reside no Conjunto Santa Fé, próximo ao muro do Bairro Jardins 
Faiçal Ville. 

Não por outra razão, em cumprimento de mandado de 
busca e apreensão, devidamente autorizado pelo juízo, a Polícia 
Federal encontrou 543 ATPF's sem numeração, com DIVINO 
VICENTE DE OLIVEIRA (fl. 990). 

Ademais, em procedimento de ação controlada, a Polícia 
Federal constatou o envio de centenas de ATPF's ilegítimas, 
remetidas de Goiânia/GO para Belém/PA (fls. 234/245). 

Os Réus MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE e 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA estão intimamente conectados à 
comercialização de documentos públicos falsificados, como 
esclareceu a codenunciada VALDIRA ALVES DE ARAÚJO em sede 
inquisitorial (fls. 415/418): 

QUE: a interrogada é companheira de MARCOS ANTONIO 
DANTAS FORTE; QUE há dois anos convive com MARCOS 
ANTONIO DANTAS FORTE; QUE quando conheceu DANTAS, 
este apenas "mexia" com compra e venda de madeira; QUE no 
inicio do relacionamento da interrogada com DANTAS, a madeira 
por este adquirida em empresas madeireiras da cidade de 
Tailândia "já vinha toda guiada", ou seja, a madeira saia da 
serraria já acobertada com ATPFs; QUE a interrogada recorda-se, 
que logo no inicio de sua gravidez, ha um ano atrás, DANTAS, já 
promovia a venda de ATPFs e notas fiscais na cidade de 
Tailândia 
I...1 
QUE sabe que DANTAS possui negócios relacionados ao 
comércio irregular de ATPFs com JOSÉ WILSON, mas que a 
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interrogada não tomava parte em tais negócios; QUE a 
interrogada sabe que DANTAS mantém sociedade para venda de 
ATPFs com EUZIAS, da cidade de Goianesia/PA 
f..I 
QUE sabe que DANTAS está fortemente ligado a ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA, conhecido por ROGERINHO, ligado ã venda 
de ATPFs falsificados; QUE a interrogada acredita que DANTAS 
somente começou a vender ATPFs falsificados após estabelecer 
sociedade com ROGÉRIO. 

As declarações prestadas à autoridade policial por 
ANALU SILVA DA COSTA também corroboram a participação de 
MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE na associação destinada à 
circulação de ATPF's inidôneas, salientando, ademais, que NIVALDO 
DE OLIVEIRA LIMA e WASHINGTON DO NASCIMENTO E SILVA 
também teriam envolvimento no retrocitado esquema (fls. 484/487): 

QUE conhece MARCOS ANTONIO DANTAS FORTE, conhecido 
como DANTAS, pois é seu atual patrão, tendo-o conhecido 
através de CHICO BARATÀO; QUE quando a interrogada 
trabalhava com CHICO BARATÃO conheceu DANTAS, pois os 
mesmos comercializavam ATPFs, não sabendo informar de quem 
eles as adquiriam 
[...1 
QUE DANTAS vende ATPFs acompanhadas de notas fiscais no 
município de Tailândia/PA; QUE algumas vezes DANTAS 
entregou ATPFs em Sua concessionária, sendo o seu principal 
comprador um senhor de nome WASHINGTON, conhecido por 
NEM, que adquiria as ATPFs e as revendia para comerciantes do 
município 
E. 
QUE a interrogada namorou NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA por 
cerca de um mês e meio; QUE NIVALDO é proprietário de uma 
loja revendedora de produtos do campo, tendo passado por um 
período de crise quando da morte da missionária norte-americana 
DOROTHY STANG; QUE para que NIVALDO se recuperasse, 
CHICO BARATÃO repassou-lhe alguns de seus clientes, 
oferecendo a NIVALDO uma comissão de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre as ATPFs e notas fiscais por ele intermediadas; QUE 
a interrogada não mantém qualquer relação comercial com 
NIVALDO; QUE há cerca de um mês NIVALDO parou de 
revender as ATPFs e notas fiscais fornecidas por CHICO 
BARATÃO, pois três ou quatro de suas cargas foram apreendidas 
pela fiscalização. 
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O envolvimento de MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE na compra e venda de documentos falseados é uma vez mais 
objeto de comprovação, ao lerem-se as declarações prestadas por 
ROBERTO CHARLES RAMOS DE MELO em sede policial (fl. 503): 

QUE efetuou, esporadicamente, compra e venda de notas fiscais 
e ATPF's falsas para o transporte de madeira, comprando-as de 
"CHICO BARATAO" e DANTAS, que tem uma loja de carros em 
TAILÂNDIA/PA 

O depoimento, na fase inquisitorial da persecução penal, 
de MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA, irmã de ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA, confirma que ele participava ativamente da 
negociação de documentos públicos falsificados, ao lado de 
MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE e WASHINGTON DO 
NASCIMENTO E SILVA (fls. 556/560): 

QUE informa que ROGÉRIO possuía uma relação comercial com 
DANTAS, sendo que este ficava encarregado de obter as ATPFs 
I...] 
QUE algumas notas fiscais e ATPFs que pertenciam a DANTAS 
eram guardadas em sua residência por terem sido usadas por 
ROGÉRIO 
[...1 
QUE a interrogada já adquiriu ATPFs de DANTAS; QUE a 
interrogada nunca adquiriu ATPFs de CHICO BARATÃO; QUE a 
interrogada confirma que ROGÉRIO, CHICO BARATÃO, 
DANTAS, KÁcio, WASHINGTON (NEM), são os principais 
vendedores de ATPFs que a interrogada conhece na cidade de 
Tailândia. 

Demonstrado, assim, que aqueles réus acusados da 
prática de corrupção ativa mantinham estreito elo com o comércio de 
documentos falsificados. Cumpre verificar, nesse momento, a 
existência de provas de autoria e materialidade quanto à corrupção 
de servidores públicos. 
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11.4. Do crime do art. 333/CP 

11.4.1. Do réu MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE 

O Réu MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE agia em 
sociedade com os codenunciados, em particular ROGÉRIO PEREIRA 
DA SILVA e FRANCISCO ALVES VASCONCELOS, ou CHICO 
BARATÃO, amiúde fazendo uso do expediente da oferta de 
vantagens indevidas a funcionários públicos, tencionando obter selos 
da SEFA/PA, ou assegurar a passagem de madeira desprovida de 
documentação que permitisse seu transporte. 

Sua companheira, VALDIRA ALVES DE ARAÚJO, depôs 
perante a autoridade policial, e confirmou as impressões 
anteriormente mencionadas (fls. 416/417): 

QUE: a interrogada é companheira de MARCOS ANTONIO 
DANTAS FORTE; QUE há dois anos convive com MARCOS 
ANTONIO DANTAS FORTE; QUE quando conheceu DANTAS, 
este apenas "mexia" com compra e venda de madeira; QUE no 
inicio do relacionamento da interrogada com DANTAS, a madeira 
por este adquirida em empresas madeireiras da cidade de 
Tailândia "já vinha toda guiada", ou seja, a madeira saia da 
serraria já acobertada com ATPFs; QUE a interrogada recorda-se, 
que logo no inicio de sua gravidez, ha um ano atrás, DANTAS, jâ 
promovia a venda de ATPFs e notas fiscais na cidade de 
Tailândia 
[...] 
QUE sabe que DANTAS possui negócios relacionados ao 
comércio irregular de ATPFs com JOSÉ WILSON, mas que a 
interrogada não tomava parte em tais negócios; QUE a 
interrogada sabe que DANTAS mantém sociedade para venda de 
ATPS com EUZIAS, da cidade Goianésia/PA 
E. .1 
QUE sabe que DANTAS está fortemente ligado a ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA, conhecido por ROGERINHO, ligado ã venda 
de ATPFs falsificadas; QUE a interrogada acredita que DANTAS 
somente começou a vender ATPFs falsificadas apôs estabelecer 
sociedade com ROGÉRIO 
I...1 

5563 



Fls. - 5564 - SJ/PA PODER JUDICI6R10 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARA 
Processo n°2005.39.00.009780-6 

QUE cada ATPF era revendida por cerca de R$ 1.500,00 a R$ 
1.600,00, já casada com a nota fiscal que era adquirida com o 
JARBAS, servidor da SEFA 
[...1 
QUE quem promovia a venda de ATPFs, a constituição de 
empresas fantasmas, a compra e venda de notas fiscais e selos 
da SEFA eram DANTAS, KÁCIO, ROGÉRIO 
[...] 
QUE CHICO BARATÃO, assim como DANTAS, também promove 
a venda de ATPFs falsificadas e verdadeiras 
[...1 
QUE a interrogada sabe que DANTAS tinha "um acerto" com os 
fiscais da SEFA nos postos de Goianésia e Tailândia para que 
caminhões que transportavam madeira com ATPFs falsificadas 
passassem pelas barreiras sem que fossem apreendidas. 

As informações constantes no depoimento de VALDIRA 
ALVES DE ARAÚJO são referendadas pelas escutas telefônicas 
feitas pela polícia judiciária, devidamente autorizadas, cujos áudios 
foram objeto de exame direto pelo juízo. 

Exemplificativamente, em 04/08/2005, tem-se que 
MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE determinou a um motorista de 
caminhão, que transportava madeira ilegal sob seu comando, que 
oferecesse vantagem indevida a funcionários do IBAMA (fl. 2960): 

Data: 04/08/2005 
Hora: 16:26' 
Registro: 2005080416265414 
Interlocutores: Juliana(91 9116 0073) x Dantas 

Juliana diz que o motorista não tem telefone e que a carga é dela 
e ia para São Gonçalo a 12 km de Feira de Santana e não sabe 
onde a carreta está presa; Dantas pergunta se ela não passa no 
Ceará; Juliana diz que não e que ele saiu terça-feira; Dantas acha 
que ele está em Teresina e não é lbama, é policia querendo se 
meter; Juliana diz que o motorista disse que eles estão em carro 
particular; Dantas diz que é para o motorista perguntar logo 
quanto eles querem; Juliana diz que um motorista que carregou 
para ela disse que em Imperatriz no sábado comeram R$ 200,00 
dele e que ele não conseguiu ligar logo e só ligou quando chegou 
no destino; Dantas diz que dá o dinheiro a ele. 

Data: 04/08/2005 
Hora: 16:38 
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Registro: 2005080416384314 
Interlocutores: Motorista do caminhão de Juliana(86 3218 4951) x 
Dantas 

Motorista diz que carregou com o Sandoval; Dantas diz que 
Juliana já contou e pergunta onde ele está; Motorista diz que está 
em Teresina, bem na saída; Dantas pergunta se pararam outros 
carros; Motorista confirma e diz que já foram e ele está sozinho 
agora; Dantas pergunta se é do lbama; Motorista confirma; 
Dantas pergunta se tem acordo com eles; Motorista diz que eles 
são brabos que quando foi perguntar, eles o mandaram aguardar 
no carro enquanto conferia a nota; Dantas pergunta quantos tem; 
Motorista diz que tem cinco ou seis numa L-200 branca; Dantas 
diz para chamar eles para a conversa; Motorista diz que andou 
bastante até um orelhão para ligar e está longe do carro; Dantas 
diz que tem que botar dinheiro para eles liberarem; Motorista diz 
que eles pegaram a nota e estão entrando em contato com o Pará 
para verificar a ATPF. Dantas pergunta se ele não foi pela Barra 
do Corda; Motorista diz que não anda por lá, disse ainda que 
sempre anda pelo ltinga, mas dessa vez foi pela Carne-de-Sol e 
depois por Burificupu e Santa Inéz; Dantas diz que não era para 
ter passado por lá e que tem que dar jogo porque quem vai pagar 
é ele e que pode jogar alto contanto que libere. 

Data: 04/08/2005 
Hora: 17:10 
Registro: 2005080417101414 
Interlocutores: Motorista de Juliana(86 3218 4951) x Dantas 

Motorista diz que bichou o negócio e o lbama vai descarregar o 
carro; Dantas diz que agora não tem mais jeito; Dantas manda 
que o motorista não diga de quem é a nota, que diga que não 
sabe e que um moto-táxi entregou a ele no posto de gasolina e 
não diga o nome de Dantas lá porque agora vai pagar a madeira e 
a despesa de Juliana e pergunta que madeira é; Motorista diz que 
ê 21 metros de Maçaranduba e diz que já está no pátio do lbama; 
Dantas diz para ele ligar a noite, que vai arrumar um advogado e 
reforça para que motorista não toque no nome dele (Dantas) por 
lá; Motorista concorda. 

Relembre-se, por oportuno, que o crime do art. 333/CP é 
de natureza formal, consumando se com a simples oferta de 
vantagem indevida, ainda que esta não resulte em proveito para o 
sujeito ativo, ou que não seja aceita pelo servidor público. 

Embora MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE não 
estivesse pessoalmente na estrada no momento em que-o caminhão 
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foi abordado por fiscalização do IBAMA, detinha ele o domínio do fato 
criminoso. Pode, então, ser considerado autor do crime de corrupção 
ativa, por estar no controle da cadeia de eventos que redundou na 
oferta de vantagem indevida a servidor público, feita, verbalmente, 
por terceiro. Assim: 

Para essa concepção, autor é quem possui controle sobre o 
domínio final do fato, domina finalisticamente o trâmite do crime e 
decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e 
condições. De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer 
continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita. A teoria do 
domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como 
aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o 
núcleo do tipo penal. Por corolário, o conceito de autor 
compreende: a) o autor propriamente dito: é aquele que pratica o 
núcleo do tipo penal; b) o autor intelectual: é aquele que planeja 
mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não participe, 
pois tem poderes para controlar a prática do fato punível 
(MASSON, Cléber. Código Penal comentado. 2. ed. rev., atual. 
e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014). 

Situação similar já ocorrera em 15/04/2005, ocasião na 
qual MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE instruiu motorista, de 
nome RISOALDO, a oferecer dinheiro a servidores públicos. Poucos 
momentos depois, RISOALDO informa já ter feito a oferta, sendo 
então conduzido a Iguatu/CE (fl. 58 da medida cautelar n° 
2005.39.00.002548-4): 

Data: 15/04/2005 
Hora:07:46 
Registro: 2005041507463315 
Interlocutores: Motorista (HNI) X Dantas 

O Motorista liga para Dantas e diz que está em Campos Sales, no 
posto fiscal, e que foi parado pelo IBAMA, que está com os dois 
caminhões, que o outro é o das portas que carregou em São 
Marcos. O motorista diz que o IBAMA já apreendeu as notas e 
disse que vai mandar para a Federal. Dantas pergunta se não tem 
acordo. O motorista diz que vai pegar o telefone para Dantas ligar. 
Dantas diz que é melhor o motorista falar. Ele comenta que não 
tem jeito por que eles já explicaram na frente de todo mundo. 
Dantas pergunta se há muitos presos. O motorista diz que tem um 
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de Paragominas e que os outros dois são dai e explica que o 
problema é que as ATPFs são da Bahia, que se tivesse carregado 
na Bahia, não teria problema, mas que o caminhão foi carregado 
no Pará. Dantas pergunta por que só agora eles chegaram a 
Campos Sales. O motorista diz que o caminhão deu problema e 
que eles vieram desviando das fiscalizações no caminho, pois 
havia guardas pesando as cargas. O motorista comenta que tem 
medo de conversar com os caras. Dantas diz que não dá nada 
não e pergunta se é o IBAMA ou a Policia Florestal. O motorista 
diz que é o IBAMA mesmo. Dantas diz que com as portas não tem 
problema. O motorista diz que está com a nota das portas, que o 
problema é a madeira. Dantas diz que ao motorista que ele 
chame um deles e diga: "Patrão, como é que nós resolve aqui? 
Tem jeito de resolver aqui?". Dantas pergunta se faz tempo que o 
IBAMA está ai. O motorista diz que não, mas que ele não mande 
mais carga aqui. Dantas pergunta se está tendo "blitz ai direto". O 
motorista confirma. Dantas pergunta quantos são. O motorista diz 
que são três e que são "uns caras" que trabalharam para esses 
lados. Dantas diz que o motorista chame um deles e diga: 
"Patrão, tem acordo ai para me liberar? Diga ai quanto é que eu 
vou ligar pro homem!" e que volte a ligar para ele a cobrar. 

Data: 15/04/2005 
Hora 10:44 
Registro: 2005041510441515 
Interlocutores: Risoaldo (motorista) X Dantas 

Risoaldo diz que eles estão indo para o porto de lguatu, que falou 
aquele negócio. Dantas pergunta se é para o posto de gasolina. 
Risoaldo diz que é. Dantas diz que ele faça o acordo no posto. 
Risoaldo fala que eles disseram que não tinha acordo e pergunta 
que, caso tenha, como ele deve fazer. Risoaldo comenta que 
teme ir preso. Dantas diz que transfere o dinheiro e pergunta 
quantos tem ai com ele. Risoaldo diz que são ele e outro, mas 
que o outro não era nota falsa, pois só estava faltando metragem 
e que foi multado R$ 2.800,00, que estavam faltando 4 metros. 
Dantas diz que eles não vão leva-lo para o IBAMA, que devem 
fazer acordo no posto. Risoaldo pergunta quanto deve pagar. 
Dantas diz que veja quanto vão pedir. Risoaldo fica de ligar e diz 
que não sabe se eles vão fazer o acordo. Dantas comenta que, se 
eles não estivessem com essa intenção, não os levaria para o 
posto de gasolina, que eles vão negociar em lguatu. 

O uso de terceiros por MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE para oferta de vantagem indevida a fiscais é, novamente, 
objeto de constatação, agora em interceptação telefônica feita em 
28/07/2015. Nessa ocasião, pessoa de nome WAGNER é utilizada 
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para construção de acordo ímprobo com servidor público. Durante a 
conversa, WAGNER é instado a fornecer sua própria conta bancária, 
para retirar o valor que será posteriormente repassado ao servidor 
corrupto (fl. 439 da medida cautelar n° 2005.39.00.002548-4): 

Data: 28/07/2005 
Hora: 15:45 
Registro: 2005072815452614 
Interlocutores: Wagner, motorista e Roberto, Fiscal da Receita 
(MA) x Dantas 

Wagner diz que está na entrada de Imperatriz (MA) e o fiscal não 
quer liberá-lo por causa da ATPF; Dantas pergunta para quem 
Wagner carregou; Wagner diz que para a Bil, (baixinha, gorda) em 
Tailândia, na serraria Cruzmaltina; Dantas pergunta o nome está 
na nota; Wagner diz que a nota está com o fiscal; Dantas 
pergunta quanto o fiscal está pedindo; Wagner diz que não falou 
em valor, mas que o fiscal está querendo falar com o Dantas; 
Wagner passa o telefone para o fiscal Roberto. Dantas diz que 
Wagner carregou para ele e pergunta o que está acontecendo; 
Roberto diz que a TP (ATPF) está queimada; Dantas diz que 
comprou na serraria do rapaz e não estava sabendo; Roberto diz 
que eles estão fazendo muito isso porque o lbama não está 
liberando nada para ninguém; Dantas diz que estão liberando e 
que eles estão carregando todo o dia; Roberto diz que lá passa 50 
boas e 5 ruins e que o lbama vai fechar seis meses; Roberto diz 
ainda que o lbama está lá quase do lado deles e que não está 
entregando a eles para evitar e que esta foi uma das piores que 
ele já viu até agora; Dantas pergunta o nome da firma; Roberto 
diz que está com duas e que a dele é E dos Santos Costa; Dantas 
diz que é dele mesmo e pergunta como é que vão fazer; Roberto 
diz a metade de uma milha; Dantas diz que está alto; Roberto diz 
que sabe que eles estão comprando a ATPF a um e meio; Dantas 
diz que não, que é muito mais barato; Dantas diz que é amigo do 
Aristeu, colega deles; Roberto diz que ele não trabalha mais lá, 
que não o conhece; Dantas pede para Roberto liberar pela 
metade do preço; Roberto nega; Dantas diz que não é só essa, 
que são várias; Roberto diz que está viajando, que não de 
Imperatriz, que é do sertão do Maranhão; Dantas diz que já fez 
muito negócio ai, que esse não é o primeiro; Roberto pergunta se 
Dantas conhece a serraria M T dos Santos de Tailândia, que está 
lá desde o dia anterior; Dantas vai procurar saber com uns 
amigos; Roberto achou que era de Dantas também; Dantas pede 
para ajeitar por dois e meio; Roberto fala para aumentar mais um 
pouquinho porque é a primeira vez e que é para entrar em contato 
com ele; Dantas então pede para fechar nos três. Wagner pega o 
telefone; Dantas pergunta se Wagner tem R$ 300,00; Wagner 
confirma; Dantas diz para Wagner dar para o Roberto e que 
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quando chegar no destino ele recebe; Wagner diz que da outra 
vez que isso aconteceu no Estreito ele passou R$ 250,00 para o 
cabra de lá e depositaram para ele só R$ 200,00; Dantas diz que 
quem deposita é ele mesmo e que Wagner não vai perder; Dantas 
pergunta porque ele não falou nada quando foi carregar; Wagner 
disse que falou com a Bil, mas que a madeira da outra vez era do 
Sergipano, e que ela ficou de falar com ele mas não deu resposta; 
Dantas disse que era para ele ter falado pois aqui não tem esse 
negócio de sujeira; Wagner pergunta se já acertou com o fiscal; 
Dantas confirma que acertou em R$ 300,00 e que no dia seguinte 
deposita os R$ 350,00 na conta de Wagner; Dantas pede para 
falar com Roberto. Dantas pede o telefone de Roberto e este diz: 
(98) 9143-4105; Dantas que quando Roberto ouvir falar em 
Dantas é dele que estão falando; Roberto pede o telefone de 
Dantas e ele também da; Roberto acha que é muito melhor eles 
combinarem por quinzena; Dantas diz que tem uma combinação 
com todo o mundo por quinzena; Roberto pergunta qual a média 
dele por quinzena, se são umas trinta; Dantas diz que não, que dá 
umas seis ou sete, e diz que carrega pouco; Roberto pede para 
ele ligar mais tarde para eles combinarem por quinzena e que é 
melhor assim, porque se vier outra já está acertado. Wagner 
Ferreira dos Santos dá o número de sua conta no Banco do 
Brasil: C/c 1137-8 Ag. 2296-9 e do telefone (33) 9114-8119. 

A corrupção ativa praticada por MARCOS ANTÔNIO 
DANTAS FORTE não tinha caráter episódico, sendo, muitas vezes, 
objeto de combinações por ele tecidas, destinadas a viger por 
prolongado período de tempo. 

Diálogos interceptados entre abril/2005 e maio/2005 
indicam que MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE mantinha acordo 
desonesto com fiscal de prenome LUISMAR, que chegou a se 
queixar de não receber os valores que lhe haviam sido prometidos. O 
contato entre os dois fora intermediado por JARBAS JOSÉ 
CORDEIRO DIAS fiscal da SEFA/PA (condenado na ação penal n° 
2006.39.00.000383-5), com quem MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE tinha relação mais próxima, o que será aprofundado mais 
adiante 

Confiram-se as sínteses dos diálogos em que o fiscal 
LUISMAR externa inconformismo com a ausência de recebimento da 
importância que lhe fora prometida, o que, naturalmente, pressupõe 
oferta feita anteriormente, que tipifica o crime do art. 333/CP (fls. 58 e 
66 da medida cautelar n° 2005.39.00.002548-4): 
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Data: 15/04/2005 
Hora:15:12 
Registro: 2005041515124215 
Interlocutores: Jarbas x Dantas 

Jarbas diz que Dantas passou um cheque da Grã Transportadora 
para o posto de Luismar do posto e que o cheque voltou. Dantas 
diz que pode deixar com Luismar que ele vai mandar Cássio 
buscar agora. 

Data: 03/05/2005 
Hora: 15:33 
Registro: 2005050315334214 
Interlocutores: Dantas X Cássio 

Dantas diz JOSENILDO está ligando para ele direto, que deve ser 
sobre a questão do cheque de LUISMAR. Dantas diz para Cássia 
ligar para LUISMAR e avisar que ele está saindo de Natal amanhã 
e, quando chegar, resolve a questão do cheque. Dantas pergunta 
se Marcão ligou. Cássio diz que ainda não. Dantas pergunta se o 
lbama estâ "ai". Cássio diz que eles chegarão amanhã e vai haver 
uma passeata de madeireiros para tentar mandá-los embora. 
Cássio comenta que a fiscalização só vai ser em Tailândia, que 
não vai ter em Goianésia, nem em Jacundá. Dantas pergunta pelo 
"cara de Tomé-Açu". Cássio diz que ele ficou de mandar duas 
para Cássio hoje, que ele já pagou uma e vai ficar devendo uma, 
que vai usar no fim de semana. Dantas pergunta se ele vai 
devolver. Cássio confirma que ele vai devolver duas e disse que 
não estava saindo. Dantas diz que ele pague uma e, quando 
vender, vai pagando, que não precisa devolver. 

Outro fiscal, identificado corno ZÉ MARIA, também já 
havia sido corrompido por MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE. O 
servidor, de acordo com as declarações do réu retrocitado, pode ser 
acionado com rapidez para liberar as mercadorias retidas. É o que 
revela a interlocução monitorada pela autoridade policial, abaixo 
discriminada (fl. 164 da medida cautelar n°2005.39.00.002548-4): 

Data: 11/05/2005 
Hora: 12:07 
Registro: 2005051112073515 
Interlocutores: HNI X Dantas 
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Dantas fala que está em Açailândia. HNI diz que esteve no ALAN 
(contador) hoje cedo. HNI comenta que ele (contador) já vai pegar 
o CNPJ hoje de meio dia e que já vai encaminhar a inscrição. 
Dantas pergunta se HNI falou com ZÉ MARIA. HNI diz que não 
precisou falar, pois a firma que tinha lá foi dada baixa. Dantas diz 
que "tem o esquema com ZÉ MARIA". HNI comenta: "Ah, beleza! 
O negócio da nota? É só falar com ele na hora:. Dantas pergunta 
quem faz a vistoria. HNI pergunta se Dantas está falando sobre a 
vistoria do lbama. Dantas diz que não. HNI pergunta se é da 
"SEFA (?)". Dantas confirma. HNI diz que quem assina é ZÉ 
MARIA. Dantas diz que, então, tem que combinar logo com ele 
para ele fazer ligeiro. HNI diz que é isso que quer fazer, que vai 
ver se já abre a inscrição hoje e faz ela amanhã mesmo" 

A existência de acordo com outros fiscais é objeto de 
nova conversa interceptada, agora em 25/05/2005, na qual MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE manifesta estranheza com a retenção de 
carretas por fiscais com os quais já fizera acerto (fl. 218 da medida 
cautelar n° 2005.39.00.002548-4): 

Data: 25/05/2005 
Hora: 23:49 
Registro: 2005052523495915 
Interlocutores: Rinaldo x Dantas 

Dantas pede a Rinaldo para ir ao Doze, pois "os homens" 
seguraram três carretas suas. Dantas diz que o carreteiro falou 
que quem os prendeu foi o pessoal da "PATI", e que está achando 
estranho, pois a PATI tem acordo com ele. Dantas diz que, se 
forem eles; é "sacanagem para comer dinheiro dos carreteiros". 
Rinaldo pergunta o que Dantas quer que ele faça. Dantas diz que 
quer que ele vá lá para saber se são eles mesmos e quem está 
no comando e, se for a PATI, Rinaldo ligue; se não for, passe 
direto, pois eles já estão no acordo. 

Os pactos construidos por MARCOS ANTÔNIO 
DANTAS FORTE com servidores interessados em enriquecimento 
ilícito amiúde não beneficiavam exclusivamente a ele próprio, pois 
envolviam, por vezes, NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA, e, sobretudo, 
FRANCISCO ALVES VASCONCELOS, vulgo CHICO BARATÃO, 
condenado nos autos da ação penal n° 2006.39.00.000381-8. 
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Diálogos interceptados em 29/07/2005 informam a 
extensão dos compromissos firmados por estes três, diretamente 
envolvidos na prática de aliciamento de funcionários do poder público 
no Estado do Maranhão, com vistas á liberação de suas mercadorias 
(fl. 439 da medida cautelar n° 2005.39.00.002548-4): 

Data: 29/07/2005 
Hora: 12:16 
Registro: 2005072912163314 
Interlocutores: Chico Baratão x Dantas 

Chico pergunta a Dantas se também estão segurando ele em 
Imperatriz; Dantas diz que direto; Chico diz para eles fazerem um 
acerto por quinzena com eles; Dantas diz que Roberto quer fazer 
desde o dia anterior; Chico pergunta quanto Dantas botou para 
eles; Dantas disse que não botou nada ainda, que já tentou ligar, 
mas ele não atende o telefone; Chico disse que ele não atende, 
que está com duas carretas presas e tem de passar R$ 800,00 
para ele; Dantas diz que dele não tem segura e pergunta o nome 
da firma; Chico diz que e M T dos Santos; Dantas pergunta se é 
nova; Chico diz que é antiga; Dantas diz que não conhecia e que 
tem uma E dos Santos que seguraram no dia anterior e soltou; 
Dantas perguntou quanto ele pediu por quinzena; Chico diz R$ 
3.000,00; Dantas diz que não é doido de dar R$ 3.000,00 por 
quinzena; Chico pergunta se não seria bom eles irem resolver 
isso pessoalmente lá; Dantas confirma e conta o que aconteceu 
no dia anterior (ligação anterior); Chico pergunta quantas firmas 
são de Dantas; Dantas diz que não vai dizer porque ele descobre 
isso e que é para dizer que é só Tailândia, que são só eles dois 
mesmo! Chico diz que tem mais gente de Tailândia mexendo; 
Dantas diz que não tem; Chico diz que tem, que de vez em 
quando aparece; Dantas diz que não pode dizer quantas firmas 
senão ele quer os olhos e disse que quando ele perguntou 
quantas passavam Dantas disse que eram apenas umas cinco da 
E dos Santos; Chico pergunta se todo o mundo de Tailândia que 
passar é obrigado a ser deles; Dantas disse que não tem outro 
que mexe com isso, só eles dois; Chico disse que botou R$ 
500,00 por quinzena das dele, mas ele não está querendo; 
Dantas disse que R$ 500,00 e R$ 500,00 da R$ 1.000,00; Chico 
diz que é bom passar o nome das firmas para ele; Dantas diz que 
não senão fica do jeito de Goiânia que ninguém mas podia 
trabalhar; Chico diz que vai mandar o Nivaldo lá. 

Data: 29/07/2005 
Hora: 12:45 
Registro: 2005072912452214 
Interlocutores: Nivaldo (Nick) x Dantas 
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Nivaldo pergunta se Dantas está com problema em Imperatriz; 
Dantas confirma; Nivaldo diz está negociando com o cara 
(Roberto), mas está dificil e que está mandando um troco para ele 
e sugere para eles irem lá conversar pessoalmente com ele; 
Dantas sugere ir no dia seguinte; Nivaldo diz que está com um 
negócio para eles virem e quer sentar para conversar; Dantas diz 
para ele passar na loja; Nivaldo está aborrecido porque o Chico 
não está querendo se envolver. 

Data: 29/07/2005 
Hora: 12:47 
Registro: 2005072912470114 
Interlocutores: Nivaldo (Nick) x Dantas 

Nivaldo diz que tem duas dele segura lá (em Imperatriz), o cara 
exigiu R$ 800,00 e ele tentou dar R$ 300,00 e o cara não quis; 
Dantas diz que lá, quando pega, é R$ 400,00 mesmo cada uma. 

No curso do inquérito policial, a secretária ANALU SILVA 
DA COSTA confirmou que seu patrão à época dos fatos, MARCOS 
ANTONIO DANTAS FORTE, mantinha proximidade, de igual modo, 
com policiais rodoviários, oferecendo-lhes vantagens indevidas em 
consórcio com o coacusado FRANCISCO ALVES VASCONCELOS 
(fls. 484/487): 

QUE: trabalha como secretária há um ano e possui renda mensal 
de um salário minimo, ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais) 
[-.1 
QUE conhece MARCOS ANTONIO DANTAS FORTE, conhecido 
como DANTAS, pois é seu atual patrão, tendo-o conhecido 
através de CHICO BARATA°, QUE quando a interrogada 
trabalhava com CHICO BARATA° conheceu DANTAS, pois os 
mesmos comercializavam ATPFs, não sabendo informar de quem 
eles as adquiriam; QUE DANTAS procurava CHICO BARATÃO 
quando tinha algum problema com a Policia Rodoviária Estadual 
relativo ao transporte de madeira; QUE posteriormente DANTAS 
passou a se relacionar diretamente com policiais rodoviários 
estaduais, quando foi apresentado a eles por CHICO BARATA° 
[...1 
QUE DANTAS, tal qual CHICO BARATA°, vendia notas fiscais e 
ATPFs falsas para "calçar" o transporte de madeira ilegal, sendo 
que DANTAS e CHICO estavam na mesma posição hierárquica 
dentro da organização; RENATINHO era um simples cliente de 
CHICO BARATA() na compra de ATPFs e notas fiscais falsas e é 
comerciante de madeira; QUE CHICO BARATA.° intermediava a 
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negociação entre DANTAS e os fiscais rodoviários, fornecendo a 
conta-corrente destes para que DANTAS depositasse quantias 
relacionadas á facilitação do transporte ilegal de madeira 
[..] 
QUE a interrogada, pessoalmente, efetuou alguns destes 
depósitos bancários em contas de fiscais estaduais indicados por 
CHICO BARATA°, girando em torno de R$ 300,00 (trezentos 
reais) a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); QUE se recorda dos 
nomes de alguns desses fiscais com os quais a interrogada 
mantinha contato, podendo citar R. COSTA, ARRAIS, PAULO 
CÉSAR e CABO DELMIRO; QUE eles costumavam ligar para a 
interrogada cobrando os depósitos em suas contas-correntes 
I...1 
QUE JARBAS recebia dinheiro de CHICO BARATA°, sendo 
quantias em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a R$ 10.000,00 
(dez mil reais), acreditando a interrogada que fosse para liberar as 
cargas de madeira transportadas por CHICO BARATA° 
[..1 
QUE entre os funcionários públicos com os quais CHICO 
BARATA° mantinha um acerto mensal para a passagem de 
caminhões que transportam ilegalmente madeira e carvão, pode 
citar JARBAS, da SEFA/PA e os policiais R. COSTA, ARRAIS, 
PAULO CÉSAR, CABO DELMIRO e SARGENTO RIBEIRO. 

No depoimento de ANALU SILVA DA COSTA, sobressai-
se que a direção da empreitada criminosa pertencia tanto a 
FRANCISCO ALVES VASCONCELOS como a MARCOS ANTÔNIO 
DANTAS FORTE. Este último não apenas instava terceiros a dar 
dinheiro a funcionários da administração pública, como de idêntico 
modo, praticava as condutas nucleares do tipo penal de corrupção 
ativa, cuidando de depositar, pessoalmente, valores nas contas de 
fiscais da SEFA/PA e policiais rodoviários. 

Isso pode ser demonstrado no diálogo interceptado no 
qual FRANCISCO ALVES VASCONCELOS e ANALU SILVA DA 
COSTA versam sobre acerto travado com fiscal de prenome 
ROBERTO, responsabilizando-se MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE, ao lado de NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA, pela efetivação 
do pagamento, em momento ulterior (fl. 3330): 

Data: 29/07/2005 
Hora: 13:03 
Registro: 2005072913030712 
Interlocutores: Chico x Ana 
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Ana fala que o negócio já passou, que já passaram o dinheiro 
para Roberto (fiscal). Chico pergunta se fizeram o acerto com 
Roberto (fiscal), sobre passar mais lá (outras vezes). Ana fala que 
Nivaldo ficou de passar com Dantas no local para fazer esse 
acerto. 

A indissolubilidade entre as condutas de FRANCISCO 
ALVES VASCONCELOS e MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE é 
novamente demonstrada no diálogo interceptado abaixo discriminado, 
no qual fica clara a existência de um sólido esquema de parceria, no 
qual um cuida de corromper agentes públicos, acarretando proveito 
ao outro (fl. 2960): 

Data: 29/06/2005 
Hora: 10:09 
Registro: 2005062910090414 
Interlocutores: Chico Baratão (91 9171 1838) x Dantas 

Chico diz que tem carreta dele segurada no seis (km 06 em 
Marabá) e chama os fiscais de vagabundos; Dantas pede o 
número da conta que ele transfere na hora; Chico pede para 
Dantas ligar pré ele porque o "0800" dele foi cortado; Dantas diz 
que cortaram o dele também; Chico diz que agora está todo o 
mundo lascado com telefone e passa os números: Ag. 0565-7, 
C/c 105311-6, Banco do Brasil, em nome de O Correntão; Dantas 
pede o numero para ligar quando transferir; Chico dá o nome do 
fiscal Renato e o numero (94) 3322-1617. 

Data: 29/06/2005 
Hora: 10:58 
Registro: 2005062910584614 
Interlocutores: Chico Baratão x Dantas 

Dantas diz que está no banco e o numero da c/c 1053-11 não 
bate; Chico diz para ele ligar para o celular de Renato: 9131-5417, 
e dá o telefone também de Analu (secretária de Chico Baratão): 
8145-0479. 

Corroborando o que antes fora dito quanto ao mútuo 
auxilio prestado pelos réus para prática de corrupção de servidores 
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públicos, vê-se que um agente do poder público travou contato com 
FRANCISCO ALVES VASCONCELOS, para informar-lhe de que 
acertara com MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE o pagamento de 
vantagem indevida, a ser concretizada em 01/09/2005 (fl. 2960): 

ALVO: CHICO BARATÁO 
	

FONE: 91 91711838 
DATA: 31/08/2005 
	

HORÁRIO: 14:34:57 
REGISTRO: 2005083114345712 
CHICO BARATÁO X HNI (94 9136 6806) 

HNI diz que acabou de falar com DANTAS sobre "aquele nosso 
negócio. Conforme a gente combinou seria dia primeiro. Pra evitar 
eu estar ligando, tem como vocês...? " CHICO diz que está em 
Belém, mas vai autorizar o menino ir lá e vai ligar amanhã. 

Em 29/07/2005, MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE 
e FRANCISCO ALVES VASCONCELOS combinaram a sacralização 
de um acerto, de periodicidade quinzenal, com fiscais. Na 
oportunidade, relataram, inclusive, já terem feito transferências 
anteriores aos servidores públicos, quantificadas em R$ 800,00 (fl. 
2960): 

Data: 29/07/2005 
Hora: 12:16 
Registro: 2005072912163314 
Interlocutores: Chico Baratão x Dantas 

Chico pergunta a Dantas se também estão segurando ele em 
Imperatriz; Dantas diz que direto; Chico diz para eles fazerem um 
acerto por quinzena com eles; Dantas diz que Roberto quer fazer 
desde o dia anterior; Chico pergunta quanto Dantas botou para 
eles; Dantas disse que não botou nada ainda, que já tentou ligar, 
mas ele não atende o telefone; Chico disse que ele não atende, 
que está com duas carretas presas e tem de passar R$ 800,00 
para ele; Dantas diz que dele não tem segura e pergunta o nome 
da firma; Chico diz que e M T dos Santos; Dantas pergunta se é 
nova; Chico diz que é antiga; Dantas diz que não conhecia e que 
tem uma E dos Santos que seguraram no dia anterior e soltou; 
Dantas perguntou quanto ele pediu por quinzena; Chico diz R$ 
3.000,00; Dantas diz que não ê doido de dar R$ 3.000,00 por 
quinzena; Chico pergunta se não seria bom eles irem resolver 
isso pessoalmente lá; Dantas confirma e conta o que aconteceu 
no dia anterior (ligação anterior); Chico pergunta quantas firmas 

5576 



Fls. - 5577 - SJ/PA PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
Processo n°2005.3900009780-6 

são de Dantas; Dantas diz que não vai dizer porque ele descobre 
isso e que é para dizer que é só Tailândia, que são só eles dois 
mesmo! Chico diz que tem mais gente de Tailândia mexendo; 
Dantas diz que não tem; Chico diz que tem, que de vez em 
quando aparece; Dantas diz que não pode dizer quantas firmas 
senão ele quer os olhos e disse que quando ele perguntou 
quantas passavam Dantas disse que eram apenas umas cinco da 
E dos Santos; Chico pergunta se todo o mundo de Tailândia que 
passar é obrigado a ser deles; Dantas disse que não tem outro 
que mexe com isso, só eles dois; Chico dise que botou R$ 
500,00 por quinzena das dele, mas ele não está querendo; 
Dantas disse que R$ 500,00 e R$ 500,00 da R$ 1.000,00; Chico 
diz que é bom passar o nome das firmas para ele; Dantas diz que 
não senão fica do jeito de Goiânia que ninguém mas podia 
trabalhar; Chico diz que vai mandar o Nivaldo lã. 

Data: 29/07/2005 
Hora: 13:26 
Registro: 2005072913265414 
Interlocutores: Chico Baratão x Dantas 

Chico pergunta se Dantas falou com o homem (fiscal Roberto); 
Dantas diz que ele não atende o telefone dele e pergunta se ele 
atende o de Chico; Chico também nega e diz que já passou os R$ 
800,00, diz ainda que sabe que o que ele quer é prender mais 
carretas daqui a pouco; Dantas concorda; eles concordam que 
tem de ir lá para entrar em acordo com o Roberto; Chico sugere 
mandar um cara de Imperatriz, o Pereira; Dantas acha que dá 
certo e sugere R$ 1.000,00 por quinzena para toda a Tailândia. 

No depoimento prestado á autoridade policial por 
VALDIRA ALVES DE ARAÚJO, anteriormente objeto de menção, já 
se esclarecera que MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE e 
FRANCISCO ALVES VASCONCELOS mantinham ligação próxima 
com funcionário da SEFA/PA, identificado como JARBAS JOSÉ 
CORDEIRO DIAS. 

As interceptações telefônicas revelam que este servidor 
público opôs resistência momentânea à passagem de mercadorias 
pertencentes a MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, como forma 
de pressão, para contornar a retenção do pagamento acordado por 
FRANCISCO ALVES VASCONCELOS (fl. 164 da medida cautelar n° 
2005.39.00.002548-4): 
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Data: 19/05/2005 
Hora: 19:35 
Registro: 2005051919350614 
Interlocutores: Dantas X Cássio 

Cássio diz que JARBAS falou que não libera mais bloco para 
pagar depois ou no cheque, que só aceita dinheiro. Dantas pede o 
telefone de JARBAS e diz que vai entregá-lo também. Cássio 
passa o número: 9167-7503 e que ele está na SEFA também e o 
telefone dele lá é o3575-2970. Dantas pergunta se Cássio falou o 
negócio das notas. Cássio diz que falou e que ele disse que 
liberou e que, se não passou, ele não pode fazer nada. Dantas diz 
que por uma parte ele tem razão, pois ele liberou e se não passou 
não foi ele. Dantas diz que vai falar com ele e vai dizer que não é 
Chico Baratão. Cássio diz que falou para JARBAS que ele deveria 
olhar as pessoas que estão devendo a "vocês". Cássio diz que 
falou que as vezes que eles ficaram para depois acertaram. 
Dantas diz que vai falar com JARBAS agora. Dantas pede para 
Cássio ir para Chico Baratão e pegar 31 dele lá. Cássio fala que o 
negócio da firma que tem que pagar são R$ 100,00. Dantas diz 
que JOSENILDO do banco está lá em MARÉ e que Cássio passa 
para ele pagar esses negócios para Dantas que mais tarde ele dá 
o dinheiro. 

Data: 19/05/2005 
Hora: 19:46 
Registro: 2005051919462714 
Interlocutores: Dantas X Cássio 

Dantas diz que falou com ele agora e que ele falou que ia liberar 
os blocos para pagar amanhã. Dantas explica que o problema foi 
por causa de Chico Baratão, que deve R$ 28.000,00. Dantas 
manda Cássio ir em JOSENILDO pagar os R$ 100,00 e pergunta 
se os DAES estão com ele. Cássio diz que estão. Dantas 
pergunta se Cássio já pegou as 31. Cássio diz que não e 
pergunta se as 31 são para deixar em MARÉ pó para levar. 
Dantas diz que as 31 são para ele levar, que são as boas que 
viera. Cássio diz que tinham 235 e que Dantas mandou contratar 
300. Dantas confirma e manda por as 15 de Chico Baratão com 
as dele. Cássio pergunta se, então, é para ele levar 331. Dantas 
diz que só 300, que ele deixe as boas, que vieram por último, em 
MARÉ e complete 300. Cássio pergunta se é para completar 300 
contando com elas. Dantas confirma e explica: "235 + 31 dá 266 
e ai tu intera com elas e deixa as boas em Maré. Você intera as 
trezentas com elas. Você traz trezentas para cá. Entendeu 
agora?". Cássio diz que agora sim e pergunta se é para ir para 
Imperatriz. Dantas diz que não, que Cássio vá para Rondon, que 
é mais perto. Dantas diz que ele durma em Rondon. 
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Não foi surpresa constatar que, no cumprimento de 
mandado de busca e apreensão na residência de JARBAS JOSÉ 
CORDEIRO DIAS, foram encontrados quatro cheques, em valores 
que vão de R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00, emitidos por MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE (fls. 1564/1585), reforçando a convicção 
do juízo no sentido de que, na companhia de FRANCISCO ALVES 
VASCONCELOS, voltava-se MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE 
à corrupção sistemática de agentes da Administração Pública. 

De igual modo, MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA, 
em sede policial, assinalou a existência de conluio, costurado com o 
tecido da imoralidade remunerada, existente entre MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE e um delegado de polícia civil sito à 
capital paraense, que tinha por objetivo fulminar investigação sobre 
os crimes ambientais praticados no interior do Estado (fl. 505): 

QUE conhece VALDIRA, esposa de DANTAS; QUE reconhece 
por já termo de declarações do nacional travado diálogos via 
telefone, no qual VALDIRA afirmou que DANTAS havia pago 
R$10.000,00 (dez mil reais) a um delegado da policia civil de 
Belém; QUE a interrogada não recorda o nome do delegado para 
o qual DANTAS havia pago dez mil reais; QUE o motivo pelo qual 
DANTAS teria pago dez mil reais ao delegado de policia civil para 
que este interrompesse investigação sobre comércio de ATPFs e 
notas fiscais falsas. 

A confirmação da oferta de vantagem indevida à 
autoridade policial pode ser obtida mediante exame de diálogo que foi 
objeto de interceptação telefônica judicialmente autorizada. Nela, 
embora se assinale que ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA inicialmente 
refutara em anuir com o suborno, em razão de má relação pessoal 
com o agente corrompido, diz-se que MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE já tratara de propor o ilegítimo estipêndio, para estancar a 
continuidade da atividade repressiva do Estado (fl. 3330): 

ALVO: RAQUEL 
	

FONE: 91 91121830 
DATA: 15/09/2005 
	

HORÁRIO: 12:12:26 
REGISTRO: 2005091512122620 
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RAQUEL X VAL 
RAQUEL pergunta se DANTAS foi lá. Val diz que não. RAQUEL 
pergunta se ele está esperando o Delegado ligar pra ele. Val diz 
que ele (Dantas) não vai não. Raquel diz que ele tem que ir. Val 
fala "e o dinheiro, e o dinheiro?". Raquel diz "tu acha que eles vão 
pedir dinheiro logo de cara?". VAL fala "só 10?". Raquel diz "ele 
não falou isso, não, que era dez mil, não". Val diz que falou e que 
o irmão (Rogério) dela sabe. Val diz que o Rogério não pagou 
porque não quis, que cada um deu R$10.000,00. Raquel diz 
"então porque o Delegado Eliese não falou". Val diz "o teu irmão 
não conta as coisas pra tu não". Raquel diz que não. Val diz que 
todo mundo deu R$10.000,00, menos ele, e ai ele está com 
Advogado resolvendo esse negócio. Raquel diz "então ele já 
deu?'. Val diz "teu irmão deu R$20.000,00 ao Advogado pra este 
resolver". Val acrescenta que o Rogério deu R$20.000,00 para 
resolver porque ele (Rogério) não vai dar propina para o Delegado 
porque eles (Rogério e o Delegado) não se dão bem. Raquel 
pergunta se ai eles vão liberar. Val diz que não sabe, mas que ele 
está resolvendo com o Advogado. Vai diz "aqui que ele está 
entrando com Ação contra eles". 

Por fim, vale lembrar que MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE confessou a autoria delitiva, no curso de seu interrogatório 
judicial (fl. 1871): 

"QUE, ás vezes, pagava propina para liberação de madeira; QUE 
pagava propina para os servidores da SEFA em Tailândia/PA, 
para liberarem os carregamentos, dentre eles, Jarbas. Em 
Imperatriz/MA, para o servidor Roberto da Secretaria da Fazenda 
Em Goianésia/PA, para todos os servidores da SEFA. Do IBAMA 
não pagava para ninguém, nem para a Policia Rodoviária Federal; 
QUE pagava propina para o policial militar Belmiro, em 
Marabá/PA, do grupo TÁTICO da PM; QUE não lembra de ter 
transferido dinheiro para o fiscal de nome Renato, a pedido de 
Chico Baratão, nem sabe se a carga foi liberada; QUE pagou 
propina para o servidor Arraes, da Secretaria da Fazenda do 
Tocantins, que trabalhava na divisa com o Pará; QUE não 
conhece a pessoa de Júnior; QUE esses servidores referidos 
sabiam que as ATPF's eram falsas e ameaçavam entregar o 
interrogando para o IBAMA e Policia Federal, caso não fosse 
paga a propina; QUE não recebia notas fiscais frias dos 
servidores referidos; QUE o servidor José Maria da SEFA de 
Goianésia/PA costumava cobrar propina quando via as carretas 
passando com ATPF's falsas, e algumas vezes os motoristas 
pagaram propina para o mesmo; QUE pagou para Roberto, fiscal 
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da Receita Estadual em Imperatriz, no Maranhão, propina para o 
mesmo liberar carretas". 

Tenho por violado o art. 333/CP, provadas autoria e 
materialidade. 

11.4.1.1. Da dosimetria 

Passo a aplicar a pena, na forma do art. 59/CP. 

A culpabilidade é marcadamente acentuada, ante a 
noticia de que o réu corrompeu vários agentes públicos de órgãos 
variados. Há informações de comprometimento da moralidade de 
servidores do IBAMA, das Polícias Civil e Militar do Pará, e da 
SEFA/PA, de modo que o ataque à probidade não se limitou à esfera 
federal da administração pública, atingindo também instituições 
estaduais. Além disso, o réu, em seu interrogatório judicial, admitiu 
corromper servidores de outros Estados, como Tocantins e 
Maranhão, havendo interceptações telefônicas que assinalam, 
igualmente, a oferta de vantagem indevida a fiscal no Ceará. A 
nocividade de sua conduta, portanto, transcendia o território 
paraense, afetando órgãos públicos de vários entes federativos. Nada 
consta acerca de antecedentes ou de conduta social. A 
personalidade desnuda pendor para o crime, pois o réu associou-se 
a diversas outras pessoas, notadamente FRANCISCO ALVES 
VASCONCELOS ("CHICO BARATÃO", chefe do crime organizado em 
Tailândia/PA) e NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA, para sucessivamente 
violar a moralidade pública. É importante frisar que a reprovabilidade 
da personalidade do sujeito que se junta a pessoas de má índole para 
praticar várias infrações penais supera a do agente que, 
isoladamente, comete delitos. As consequências são altamente 
reprováveis, posto que a corrupção praticada pelo Réu se prestou ao 
acobertamento de dano ambiental expressivo, contínuo e não 
reparado. As circunstâncias compreendem a oferta de vantagem 
indevida a servidores públicos em zonas afastadas de grandes 
centros urbanos, distante das atividades de fiscalização do Estado. 
Os motivos serão valorados no presente momento, evitando-se a 
aplicação posterior do art. 61, II, b/CP, por ser vedado o bis in idem 
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em matéria penal. A motivação do agente envolve a busca da 
consecução de vantagem de crimes anteriormente cometidos, em 
particular o transporte ilegal de madeira, o uso de documento falso e 
a formação de quadrilha. Eventual extinção de punibilidade destes 
delitos não impede o maior juizo de desvalor que recai sobre a 
motivação do agente, na forma do art. 108/CP, justificando-se 
censura mais firme por ter sido o réu impelido a corromper agentes 
públicos, para garantir o resultado proveitoso de crimes anteriores, o 
que revela maior compromisso com a antijuridicidade de suas 
condutas. 

Em consequência, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de 
reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, calculados sobre um 
salário mínimo, vigente à época dos fatos, na forma do art. 49, 
§1°/CP, atentando-se para a existência de informação sobre o alto 
poder econômico do réu (fl. 3610). 

Reconheço, de ofício, como permitido pelo art. 385/CPP, 
a agravante do art. 62, I/CR Os elementos constantes dos autos 
permitem saber que MARCOS ANTONIO DANTAS FORTE era um 
dos lideres de associação criminosa que fazia da corrupção de 
agentes públicos expediente corriqueiro. Os diálogos interceptados 
revelam, também, comandos dados a motoristas, secretárias e 
demais subordinados, para que praticassem os atos materiais da 
corrupção. 

Por outro lado, está presente, também, a atenuante da 
confissão constante do art. 65, III, d/CP, em razão das declarações 
prestadas em sede judicial. 

Ante a concorrência de circunstâncias agravantes e 
atenuantes igualmente preponderantes, nos termos do art. 67/CP, 
tenho-as por compensadas, mantendo a pena-base anteriormente 
fixada, na linha do entendimento jurisprudencial do STJ: 

PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE ILEGALIDADE. PENA-BASE JÁ REDUZIDA NO RECURSO. 
OFENSA AOS ARTS. 65, III, "D", E 67, AMBOS DO CP. 
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. 
POSSIBILIDADE. 	CIRCUNSTÂNCIAS 	IGUALMENTE 
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PREPONDERANTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4°  
DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
MOTIVAÇÃO DIVERSA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 

A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, 
de acordo com o principio da individualização da pena. Tal 
procedimento envolve profundo exame das condicionantes 
fáticas, sendo vedado revê-lo em sede de habeas corpus, salvo 
em situações excepcionais. 

Hipótese em que não tem guarida a pretensão de redução da 
pena-base, por ausência de fundamentação quanto às 
circunstâncias e consequências delifivas, haja vista que tais 
circunstâncias judiciais já foram extirpadas da dosimetria pelo 
julgado colegiado. 

A Corte de origem adotou fundamentos concretos para justificar 
a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não 
parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a 
quantidade e natureza das substâncias entorpecentes 
apreendidas - 148kg de cocaína - (art. 42 da Lei n.° 11.343/2006). 
4 Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a 
atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade 
do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante 
quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos 
consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi 
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do 
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da 
relataria do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de 
que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão 
espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser 
compensadas entre si. Tal cognição que deve ser estendida, por 
interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua 
similitude, por também versar sobre a possibilidade de 
compensação entre circunstâncias preponderantes. 

A agravante do art. 62, I, do Código Penal diz respeito ao 
aspecto subjetivo do paciente e inerente à sua personalidade, 
ostentando a mesma natureza da atenuante da confissão, de 
maneira que ambas devem ser compensadas, à luz do art. 67 
do Código Penal. 

Não há falar em bis in idem, haja vista que a majoração da 
pena-base deu-se em razão da quantidade e natureza drogas 
apreendidas, e a causa especial de diminuição de pena prevista 
no art. 33, § 4°, da Lei n.° 11.343/06, por sua vez, foi negada por 
entender o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do 
caso concreto, que o paciente dedicava-se ás atividades 
criminosas, motivos diversos, pois. 

Habeas corpus denegado. 
(HC 414.632/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 
09/04/2018) 
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Impõe-se a causa de aumento do art. 333, parágrafo 
único/CP, pois a construção de alianças duradouras com servidores 
públicos levou-os a omitirem atos de oficio, autorizando a passagem 
de caminhões que transportavam madeira desacompanhada da 
documentação exigida por lei. Aumento-lhe a pena de 1/3 (um terço), 
ficando ela fixada, doravante, em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão, e multa de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-
multa. 

Incide ao caso a causa de aumento do art. 71/CP, pois, 
em condições de tempo e espaço razoavelmente similares, o réu 
procedeu a diversos atos de corrupção ativa, propondo vantagem 
indevida a servidores públicos de diferentes instituições, sempre com 
o propósito de garantir o transporte de madeira desacompanhada de 
documentação idônea. Aumento-lhe a pena de 1/2 (metade), e, 
ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva 
a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e multa de 639 (seiscentos e 
trinta e nove) dias-multa. 

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da 
pena privativa de liberdade, na forma do art. 33, § 2°, a/CP. 

A despeito do que dispõe o art. 387, § 2°/CPP, ressalto 
que, mesmo desconsiderado o período em que o réu esteve preso 
provisoriamente, de 14/09/2009 a 29/11/2011 (fls. 3930 e 5135/v), 
não se reuniu tempo mínimo para a progressão de regime, prevista 
no art. 112 da Lei de Execuções Penais. Não há razão, portanto, para 
fixação de regime diverso do fechado. 

11.4.2. Do réu ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA 

Em sede policial, VALDIRA ALVES DE ARAÚJO já 
esclarecera que ROGERIO PEREIRA DA SILVA mantinha forte 
conexão com o corréu MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE. Além 
disso, imputou diretamente a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, assim 
como a outros participantes do esquema criminoso, a aquisição de 
selos da SEFA/PA, o que, naturalmente, pressupõe a existência de 
contraprestação, na forma de proposta de enriquecimento desonesto, 
direcionado a servidores daquela instituição (fls. 415/418): 
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QUE sabe que DANTAS está fortemente ligado a ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA, conhecido por ROGERINHO, ligado à venda 
de ATPFs falsificados; QUE a interrogada acredita que DANTAS 
somente começou a vender ATPFs falsificados após estabelecer 
sociedade com ROGÉRIO 
[-.1 
QUE quem promovia a venda de ATPFs, a constituição de 
empresas fantasmas, a compra e venda de notas fiscais e selos 
da SEFA eram DANTAS, KÁCIO, ROGÉRIO 
[..] 
QUE tem conhecimento de que as pessoas que mais ganharam 
dinheiro com a venda de ATPFs e notas fiscais e que possuem 
bom patrimônio são ROGERINHO e CHICO BARATÃO. 

A irmã de ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, MARIA 
RAQUEL PEREIRA DA SILVA, também prestou esclarecimentos na 
fase inquisitorial da persecução penal, e admitiu praticar atos 
materiais da corrupção ativa, atendendo aos interesses de seu irmão. 
Na oportunidade, identificou os servidores que receberiam as ofertas 
de vantagem indevida, e sinalizou que a motivação de seu irmão 
seria, justamente, a obtenção da liberação de madeira irregularmente 
transportada (fls. 556/558): 

QUE apenas ajudava seu irmão ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA 
em seus negócios, tais como serviço de banco e serviços 
burocráticos 

QUE quem fornece as madeiras para a comercialização pela 
declarante e seu irmão são várias serrarias, mas que não sabe 
informar o nome, mas acredita que seja madeira irregular; QUE os 
carregamentos de madeira de seu irmão são feitos com ATPFs, 
no entanto, não sabe como informar como consegue as mesmas, 
ou seja, como eram fabricadas; QUE não sabe informar como se 
dá a emissão das ATPFs, QUE não existe pessoa que atua em 
seu nome e de seu irmão perante o IBAMA para acompanhar 
processos e conseguir ATPFs, QUE informa que ROGÉRIO 
possuia uma relação comercial com DANTAS, sendo que este 
ficava encarregado de obter as ATPFs 
[---1 
QUE já pagou duas vezes para servidores da SEFA para liberar 
carregamento de madeira com ATPF sabendo informar apenas 
os apelidos dos mesmos, sendo JÚNIOR e MIRIM; QUE acertava 
com os fiscais da SEFA por telefone; QUE Rogério que acertava o 
pagamento dos fiscais; QUE apenas sabe que existia um 
JARBAS que ajudava a liberar a madeira nos postos de 
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fiscalização, no entanto não conhecia o mesmo; QUE já ouviu 
falar de seu irmão ROGÉRIO sobre o MIRIM, sendo que este 
também liberava madeira, QUE acha que MIRIM era fiscal da 
SEFA; QUE JUNIOR, fiscal da SEFA também liberava madeira 
irregular; QUE não SABE informar o quanto era cobrado por cada 
liberação; QUE reconhece que já conversou com JÚNIOR, fiscal 
da SEFA para que este liberasse madeira irregular para seu 
irmão; QUE JÚNIOR sempre quando era solicitado, liberava a 
madeira irregular; QUE já solicitou para JOÃO, policial militar, que 
atuava no mesmo posto fiscal que o MIRIM para liberar madeira 
irregular, pagando ao mesmo a quantia de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais) para o policial militar, que lhe foi entregue pelo motorista 
[...1 
QUE a interrogada não sabe informar quanto era pago por seu 
irmão a cada servidor da SEFA por carga de madeira; QUE não 
obstante não saber o valor repassado a cada fiscal, pode afirmar 
que ROGÉRIO realmente efetuava os pagamentos a servidores 
da SEFA; QUE a interrogada pode afirmar que certamente 
ROGÉRIO efetuava pagamentos aos servidores da SEFA 
"JÚNIOR" e "MIRIM", que já trabalharam no posto da SEFA em 
Goianésia; QUE a interrogada confirma, por determinação de 
ROGÉRIO, ter repassado para MIRIM (servidor da SEFA) um 
número de três notas fiscais, as quais acompanhavam cada uma 
um carregamento de madeira; QUE a intenção de repassar o 
número das notas fiscais para MIRIM estava ligada ao fato de que 
tal servidor uma vez barrasse o caminhão no posto fiscal, com 
ATPFs falsas ou verdadeiras em nome das empresas utilizadas 
por ROGERINHO, liberaria os caminhões. 

Nesse passo, é importante ressaltar que o episódio 
descrito por MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA no curso de seu 
depoimento, correspondente à desvirtuação de policial militar por 
meia centena de reais, foi objeto de interceptação telefônica, feita nos 
termos da Lei 9.296/1996. 

Na oportunidade, foi registrado o exato momento em que 
o desregrado gendarme recebeu a proposta de vantagem indevida. 
Friso, por oportuno, que a recapitulação dos diálogos feita pela 
autoridade policial coincide com o conteúdo do áudio, devidamente 
analisado pelo juízo (fl. 3330): 

ALVO: RAQUEL 
	

FONE: 91 91121830 
DATA: 17/09/2005 
	

HORÁRIO: 00:07:31 
REGISTRO: 2005091700073120 
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RAQUEL X POLICIAL/MOTORISTA 
RAQUEL pede para falar com o motorista. Raquel fala ao 
motorista dar R$50,00 ao Policial, é pra falar que só tem R$50,00. 
Raquel pede para falar com o Policial. Raquel diz que o motorista 
tem R$50,00 e que vai dar ao policial para liberar o caminhão. 
Policial acha pouco, mas diz que vai liberar porque ela está 
pedindo. 

A ascendência de ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA sobre 
MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA pode ser demonstrada em 
novo diálogo interceptado, no qual ele ordena a relação de notas 
fiscais a serem direcionados a JARBAS JOSE CORDEIRO DIAS, 
fiscal da SEFA/PA (fl. 3330): 

Data: 10/08/2005 
Hora: 11:10 
Registro: 2005081011100017 
Interlocutores: ROGÉRIO x Raquel(91 8152 2745) 

Rogério pede para Raquel fazer uma relação de nove (notas) com 
numeração de Concórdia e depois levar para Jarbas (fiscal). 

O cumprimento de mandado de busca e apreensão 
realizado na residência de JARBAS JOSÉ CORDEIRO DIAS 
identificou cheque emitido por ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, no 
valor de R$ 3.000,00 (fls. 1564/1585), demonstrando que este réu se 
responsabilizava pela quebra do dever de moralidade daquele 
servidor da SEFA/PA. 

A ascendência de ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA sobre 
sua irmã, utilizando-a para a prática dos atos materiais de execução 
do crime do art. 333/CP, pode novamente ser identificada nos 
diálogos abaixo colacionados, em que MARIA RAQUEL PEREIRA DA 
SILVA, agindo em nome do familiar, negocia a liberação de cargas 
com servidores públicos, sob a promessa de recompensa futura (fl. 
3330): 

ALVO: RAQUEL 	 FONE: 91 91121830 
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DATA: 15/09/2005 	 HORÁRIO: 20:48:04 
REGISTRO: 2005091520480420 

RAQUEL X MOTORISTA/JUNIOR 
MOTORISTA liga e fala que está preso no Posto Fiscal em 
Goianêsia. RAQUEL pergunta quem esta no Posto Fiscal. 
Motorista diz que é o JÚNIOR. Raquel pede para falar com o 
JÚNIOR. RAQUEL passa a falar com o JÚNIOR, fala que é irmã 
de Rogério e este está viajando para a Paraíba, ele (Rogério) 
pediu para que o JÚNIOR libere a carreta e quando chegar da 
Paraíba acerta com ele (JÚNIOR). JÚNIOR diz que está para 
Belém e só volta na sexta, JÚNIOR pergunta se Raquel trabalha 
com Rogério. Raquel responde que é irmã. JÚNIOR passa o 
número (91)3249-9829, ê para o Rogério ligar amanhã à noite. 

ALVO: RAQUEL 
	

FONE: 91 91121830 
DATA: 16/09/2005 
	

HORÁRIO: 21:23:14 
REGISTRO: 2005091621231420 

RAQUEL X MIRIM (OU MIRINHA) 
MIRIM (?) diz que é o MIRIM (?) do Posto Fiscal. Raquel diz que é 
irmã do Rogério e que o Rogério está na Paraíba e pediu para 
MIRIM liberar a carga e quando ele (Rogério) chegar acerta. 
MIRIM diz que o combinado é de que teria que vir identificado no 
documento, só tem a identificação do número. Raquel não 
entende e pergunta "como assim identificar?". Mirim diz que era 
pra colocar um nome. Raquel diz que não está entendendo. Mirim 
fala que Rogério ia mandar escrito o nome dela, mas no papel 
não tem nome de ninguém. Raquel pergunta se não tem "Raquel, 
irmã do Rogério?". Mirim diz que não, só tem "irmã do Rogério". 
Raquel diz que a moça colocou errado. MIRIM diz que não tem 
nada haver com moça, quem tem que fazer as coisas direitas é 
ela (Raquel). Mirim fala que ele (Rogério) falou que seria 
ANDRÉIA, o nome. Raquel diz "mas você não está falando 
comigo, rapaz". Mirim diz que as coisas têm que vir de acordo 
com o que foi combinado, mandar direitinho, identificar o que foi 
combinado, ele dá um nome e ela dá outro. Raquel diz que o 
número que ele ligou é o dela. Raquel diz que vai tentar falar com 
ele agora. Mirim diz querer a relação dos documentos que pediu 
ao Rogério, porque assim não dá, um a um; ele (Mirim) vai ficar 
perdido. Mirim diz que quer saber o nome e o número de cada 
um. Raquel diz que não estava sabendo que era assim. Mirim 
manda fazer uma relação e depois ela liga dizendo "são tantos os 
documentos que vão passar: do número tal a tal, o nome é esse". 
Mirim diz que é assim que a coisa funciona, ele gosta da coisa 
organizada. Raquel diz que vai fazer dessa maneira. 

5588 



Fls. - 5589 - SJ/PA PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
Processo n°  2005.39.00.009780-6 

Aqui, deve-se rememorar que, pela teoria do domínio do 
fato, a autoria delitiva não necessariamente se restringe àquele que 
pratique as condutas nucleares do tipo penal. Corresponde a autoria, 
mais bem, ao agente que organiza a empreitada delitiva, 
coordenando as atividades de seus participantes. A leitura conjunta 
das conversas interceptadas, assim como dos depoimentos colhidos 
no curso do inquérito policial, revela que ROGÉRIO PEREIRA DA 
SILVA instrumentalizava sua irmã para corromper servidores 
públicos, sendo o real mentor intelectual de tais delitos. 

Novas conversas, licitamente interceptadas, indicam que 
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA participou da corrupção ativa de 
servidores do IBAMA, que realizaram uma fiscalização em uma 
serraria. Na oportunidade, foi abordada a conveniência de realizar-se 
um acerto imediato, para que não fosse necessária a recorrência de 
pagamentos aos servidores ímprobos (fl. 3119): 

Data: 15/06/2005 
Hora: 15:05 
Registro: 200506151505092 
Interlocutores: Rogério (91 9146 2771) x Haroldo 

Rogério diz que foi um pessoal de Belém na serraria fazer vistoria 
e disse que o menino da serraria que ligou avisando, que ele não 
sabe quem foram as pessoas e que eles foram pedindo dinheiro; 
Haroldo diz que o Careca disse que o Elias (do lbama) pegou 
grana na serraria na semana anterior; Rogério diz que não tinha 
nada a ver pois a serraria estava serrando mas que agora está 
parado e eles querem dinheiro para fazer a vistoria; Haroldo diz 
que Rogério tem que a esses fiscais dizer que o dinheiro está com 
ele (Haroldo) e pede para eles ligarem para falar com ele; Rogério 
pergunta mesmo que os caras sejam de Belém; Haroldo responde 
que sim e confirma o que já havia dito. 

Data: 15/06/2005 
Hora: 16:07 
Registro: 200506151607222 
Interlocutores: Rogério ( 91 9146 2771)x Haroldo 

Rogério diz que não conseguiu falar com ele (da serraria); 
Haroldo diz que precisa saber quem são os fiscais para dar em 
cima deles porque eles não podem ficar pegando dinheiro toda a 
hora; Rogério diz que vai procurar saber para adiantar este 
negócio; Haroldo diz que tem que dar um chega pra lã neles; 
Rogério dá o telefone do rapaz ("Irmão" 9173-3587) que atendeu 
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os fiscais para que Haroldo mesmo ligue e pergunta se Haroldo 
tem um "Fala Brasil" (telefone clonado); Haroldo confirma. 

Data: 15/06/2005 
Hora: 19:14 
Registro: 200506151914252 
Interlocutores: Rogério (91 9146 2771) x Haroldo 

Rogério pergunta se Haroldo conseguiu falar com o Irmão; 
Haroldo confirma e diz que era o "safado do Elias" que queria 
dinheiro; Rogério diz que quer arrumar logo a situação para voltar 
a trabalhar; Haroldo diz depender só do lbama. 

Em novo contato interceptado mediante ordem judicial, 
fiscal de prenome JAIME alerta ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA de 
que está com uma carga a ele pertencente retida. Informa-o, porém, 
de que, em razão da vantagem indevida acertada preteritamente, 
haverá de liberar a carga em tempo breve (fl. 164 da medida cautelar 
n° 2005.39.00.002548-4): 

Data: 10/05/2005 
Hora: 22:01 
Registro: 2005051022013217 
Interlocutores: Jaime (fiscal de posto) X Rogerinho 

Jaime (fiscal de posto) fala que as carretas de Rogerinho estão 
presas no posto (em tom de brincadeira). Rogerinho (aliviado) fala 
que "quando Jaime chegar, vou pedir a ele o favor" (liberação das 
carretas). Jaime fala que está chegando de Santarém, mas que 
vai mandar liberar, que é para Rogerinho não esquentar a cabeça. 
Rogerinho fala que são duas carretas. 

Importa frisar que ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA 
confirmou, em contato telefônico monitorado pela autoridade policial, 
ter feito depósito a servidor do IBAMA denominado CÉLIO. Evidencia-
se, assim, que ele também cuidava de garantir a execução do delito 
de corrupção ativa, não se limitando a utilizar familiares para essa 
finalidade ilícita (fl. 352 da medida cautelar n° 2005.39.00.002548-4): 

Data: 12/07/2005 

5590 



Fls. - 5591 - SJ/PA PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
Processo n° 2005.39.00.009780-6 

Hora: 12h20 
Registro: 2005071212200617 
Interlocutores: Rogério x HNI 

HNI discute com Rogério dizendo que passou a mensagem como 
número da conta e que Rogério não teria mandado o dinheiro; 
Rogério diz que mandou o dinheiro no dia, ele mesmo teria 
depositado R$ 500,00 (quinhentos reais); HNI diz que só chegou 
a parte dele, a outra (de Rogério) não teria chegado; Rogério 
confirma que foi ele mesmo quem depositou e pergunta se não 
era o dinheiro para o Célia (IBAMA); HNI diz que sim; Rogério 
pede para que ele olhe deposito da Agência de Tailândia, pois ele 
tinha realizado; Rogério pergunta se HNI não conseguiria pegar 
mais com alguém, pois tinha pego 03 (três) emprestados com 
Diego e iria se "enrolar"; HNI diz que vai verificar; Rogério lembra 
que irá se encontrar com HNI no Moju e irá (em Belém) só pegar 
a encomenda dele, voltando no mesmo dia; Rogério pede 
indicação de local (em Belém) para compra de um computador..., 
Desligam. 

Outrossim, contato travado com fiscal alcunhado MIRIM, 
da SEFA/PA, revela que ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA transmitia 
aos servidores uma lista de caminhões que deveriam passar de modo 
desimpedido pelas estradas (fl. 871 da medida cautelar n° 
2005.39.00.002548-4): 

ALVO: ROGÉRIO 
	

FONE: 91 91661128 
DATA: 10/09/2005 
	

HORÁRIO: 17:17:42 
REGISTRO: 2005091017174217 

ROGÉRIO X MIRIM (FISCAL DA SEFA) (91 9175 2491) 
MIRIM pergunta a Rogério se a BM madeiras, número 723, é 
dele. Rogério diz que deixou com o Robson e pede para 
perguntar ao motorista se ele carregou com o DIEGO. MIRIM diz 
que o motorista respondeu afirmativamente. Rogério diz que é. 
MIRIM diz que naquela relação ele vai colocar mais essa. Rogério 
diz que essa já estava na relação. MIRIM diz que não, as que 
estão na relação são da SANTA CRUZ. Rogério diz que tinha 
uma que ainda não tinha ido, do Diego, que ele está lá há dias, 
desde sexta-feira. MIRIM pergunta se só faltava essa. Rogério 
responde que da Relação, sim. MIRIM pergunta se encerrou. 
Rogério diz que aquelas quatro. MIRIM pergunta se encerrou. 
Rogério diz que duas já tinham passado e agora têm essas DEZ. 
Rogério diz que soltou duas de outra firma, depois Rogério manda 
a numeração, no caso são 18. MIRIM diz que é bom ele dar o 
número pra ele (MIRIM) saber qual é. Rogério diz que só faltam 
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duas, mas depois ele liga. MIRIM pergunta se essa Rogério já 
acertou com o menino (?). Rogério diz que passou com Robson, 
ontem. MIRIM diz que foi com o JÚNIOR. Rogério confirma. 
MIRIM pergunta se o JARBAS está sabendo. Rogério responde 
que passou para o Jarbas, mas o Júnior falou "embora chegar 
junto". MIRIM pergunta se o Jarbas sabe das DEZ que o Rogério 
deixou. Rogério diz que sabe e que Jarbas deu carta branca para 
um monte. MIRIM diz que ele falou, mas como tem que fazer um 
relatório disso, MIRIM diz "o quê tu conversar com o JARBAS, 
que ele tiver sabendo eu vou ter que botar no relatório e o que for 
esquema só nosso daqui, entendeu". Rogério diz que passou 20 
pra ele (?) e ele disse " não Rogério você tem que passar mais 
pra mim". Rogério diz que deixou DEZ com o Júnior e falou 
"Júnior semana que vem, assim que eu terminar as 30, eu passo 
mais DEZ pra você". MIRIM diz que quer saber se ele sabe. 
Rogério diz que ele não sabe, não, mas ele (?) deu carta branca e 
que depois eles iam ver. MIRIM pergunta quanto Rogério botou 
na mão do Júnior. Rogério diz que foi 1.0 na mão do Júnior e 2.0 
na mão do JARBAS. Rogério diz que ficou dessas 6 e das 10 que 
está passando hoje. MIRIM pergunta se já foi dado 2.0 para o 
Jarbas. Rogério diz que ele (Jarbas) não sabe que tem essas dez, 
ele só sabe daquelas 4. Rogério diz pra MIRIM " vai só 
anotando 	do seu, depois a gente faz nós dois". MIRIM 
concorda. 

Tenho por violado o art. 333/CP, provadas autoria e 
materialidade. 

11.4.2.1. Da dosimetria 

Passo a aplicar a pena, na forma do art. 59/CP. 

A culpabilidade é elevada, pois o réu, com sua conduta, 
afetou a moralidade pública de diferentes instituições, pertencentes a 
diversos entes federativos, destacando-se a SEFA/PA e a Polícia 
Militar do Estado do Pará, no âmbito estadual, e o IBAMA, na esfera 
federal. Nada consta acerca de antecedentes. A conduta social 
justifica juízo de censura majorado, pois o réu arregimentou sua irmã 
para auxiliar-lhe na prática de infrações penais. A personalidade 
denota pendor para o crime, demonstrado na associação a diversas 
outras pessoas para a prática de atos ilícitos, em particular MARCOS 
ANTONIO DANTAS FORTE. Convém salientar que a reprovabilidade 
da conduta daquele que se alia a outras pessoas de más intenções é 
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superior à do agente que atua isoladamente. As consequências 
importaram no transporte de madeira irregular por longo período, 
ocasionando dano ambiental relevante, sem que haja notícia de sua 
reparação. As circunstancias envolvem a desvirtuação de servidores 
públicos em locais afastados de centros urbanos, dificultando a 
fiscalização. Os motivos serão valorados de imediato, evitando-se a 
aplicação do art. 61, II, b/CP em etapa posterior da dosimetria, o que 
constituiria bis in idem. Deve ser censurado de modo mais severo o 
réu que comete crime de corrupção ativa para garantir a vantagem e 
a impunidade de crimes hoje prescritos, a saber, falsificação de 
documentos, transporte de madeira em situação irregular e formação 
de quadrilha. Desimportante que tais delitos estejam prescritos, pois o 
art. 108/CP dispõe que a extinção de punibilidade não obsta o 
agravamento da pena, notadamente quando tomada em 
consideração a motivação que denota forte compromisso do réu com 
comportamento proibido em lei. 

Em consequência, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de 
reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, calculados sobre 
metade do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Nos termos do 
art. 49, § 1°/CP, toma-se em consideração a noticia, constante dos 
autos, de que o réu obteve expressivo ganho financeiro com as 
condutas ilícitas, sendo capaz de suportar, assim, multa fixada em 
valor mais elevado. 

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes 
incidentes na espécie. 

É cabível ao caso o aumento de pena de 1/3 (um terço), 
previsto no art. 333, parágrafo único/CP, pois o conteúdo das 
conversas, interceptadas mediante ordem judicial, indica que 
servidores corrompidos deixavam de praticar atos de oficio. Fica a 
pena fixada, neste momento, em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão, e multa de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-
multa. 

Aumento-lhe a pena de 1/3 (um terço), em razão da 
continuidade delitiva, prevista no art. 71/CP. Foram diversos atos de 
corrupção ativa, praticados em contextos fáticos similares e próximos 
uns aos outros, sempre no intuito de evitar a retenção de madeira 
ilicitamente transportada. Na falta de outras causas de aumento ou de 
diminuição fica a pena definitivamente fixada em 17 (dezessete) 
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anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de 
(quinhentos e sessenta e oito) dias-multa 

reclusão, e multa de 568 

Fixo o regime fechado para o inicio do cumprimento da 
pena privativa de liberdade, na forma do art. 33, § 2°, a/CP. 

11.4.3. Do réu NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA 

O réu NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA mantinha posição 
destacada na empreitada criminosa, como revelado por sua então 
parceira amorosa, ANALU SILVA DA COSTA (fl. 487): 

QUE KÁCIO, há pouco tempo residente em Tailândia/PA, 
revendia as notas fiscais fornecidas por DANTAS, recebendo uma 
porcentagem para tanto; QUE não sabe informar qual a fonte de 
renda de KÁCIO, além da auferida com a comercialização de 
notas fiscais falsas; QUE KÁCIO, com relação a DANTAS, ocupa 
no grupo a mesma posição hierárquica de NIVALDO em relação a 
CHICO BARATA°. 

Interceptações de comunicações telefônicas, feitas em 
29/07/2005, revelam que NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA foi 
encarregado de reunir-se com fiscal de prenome ROBERTO, ao lado 
de MARCOS ANTÔNIO DANTAS FORTE, para honrar a promessa 
de dar vantagem indevida, de modo a evitar retenção de 
carregamentos de madeira em tempo futuro (fl. 3330): 

Data: 29/07/2005 
Hora: 10:38:23 
Registro: 2005072910382328 
Interlocutores: Nivaldo X HNI 

ANA pergunta se NIVALDO falou com o fiscal ROBERTO. 
NIVALDO responde que está tentando ligar para ele. 

Data: 29/07/2005 
Hora: 10:51 
Registro: 2005072910514312 
Interlocutores: Chico x Nivaldo 
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Nivaldo fala que o cara (fiscal Roberto) não quer mais atender, 
que conversou com Carlos (fiscal). Chico fala que o remédio 
agora é soltar os R$ 800,00 para liberar logo (o caminhão). 

Data: 29/07/2005 
Hora: 12:16 
Registro: 2005072912163314 
Interlocutores: Chico Baratão x Dantas 

Chico pergunta a Dantas se também estão segurando ele em 
Imperatriz; Dantas diz que direto; Chico diz para eles fazerem um 
acerto por quinzena com eles; Dantas diz que Roberto quer fazer 
desde o dia anterior; Chico pergunta quanto Dantas botou para 
eles; Dantas disse que não botou nada ainda, que já tentou ligar, 
mas ele não atende o telefone, Chico disse que ele não atende, 
que está com duas carretas presas e tem de passar R$ 800,00 
para ele; Dantas diz que dele não tem segura e pergunta o nome 
da firma; Chico diz que e M T dos Santos; Dantas pergunta se é 
nova; Chico diz que é antiga; Dantas diz que não conhecia e que 
tem uma E dos Santos que seguraram no dia anterior e soltou; 
Dantas perguntou quanto ele pediu por quinzena; Chico diz R$ 
3.000,00; Dantas diz que não é doido de dar R$ 3.000,00 por 
quinzena; Chico pergunta se não seria bom eles irem resolver 
isso pessoalmente lá; Dantas confirma e conta o que aconteceu 
no dia anterior (ligação anterior); Chico pergunta quantas firmas 
são de Dantas; Dantas diz que não vai dizer porque ele descobre 
isso e que é para dizer que é só Tailândia, que são só eles dois 
mesmo! Chico diz que tem mais gente de Tailândia mexendo; 
Dantas diz que não tem; Chico diz que tem, que de vez em 
quando aparece; Dantas diz que não pode dizer quantas firmas 
senão ele quer os olhos e disse que quando ele perguntou 
quantas passavam Dantas disse que eram apenas umas cinco da 
E dos Santos; Chico pergunta se todo o mundo de Tailândia que 
passar é obrigado a ser deles; Dantas disse que não tem outro 
que mexe com isso só eles dois; Chico disse que botou R$ 
500,00 por quinzena das dele, mas ele não está querendo; 
Dantas disse que R$ 500,00 e R$ 500,00 da R$ 1.000,00; Chico 
diz que é bom passar o nome das firmas para ele; Dantas diz que 
não senão fica do jeito de Goiânia que ninguém mas podia 
trabalhar; Chico diz que vai mandar o Nivaldo lá. 

Data: 29/07/2005 
Hora: 12:45 
Registro: 2005072912452214 
Interlocutores: Nivaldo (Nick) x Dantas 

Nivaldo pergunta se Dantas está com problema em Imperatriz; 
Dantas confirma; Nivaldo diz está negociando com o cara 
(Roberto), mas está dificil e que está mandando um troco para ele 
e sugere para eles irem lá conversar pessoalmente com ele; 
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Dantas sugere ir no dia seguinte; Nivaldo diz que está com um 
negócio para eles virem e quer sentar para conversar; Dantas diz 
para ele passar na loja; Nivaldo está aborrecido porque o Chico 
não está querendo se envolver. 

Data: 29/07/2005 
Hora: 12:47 
Registro: 2005072912470114 
Interlocutores: Nivaldo (Nick) x Dantas 

Nivaldo diz que tem duas dele segura lá (em Imperatriz), o cara 
exigiu R$ 800,00 e ele tentou dar R$ 300,00 e o cara não quis; 
Dantas diz que lá, quando pega, é R$ 400,00 mesmo cada uma. 

Data: 29/07/2005 
Hora: 13:03 
Registro: 2005072913030712 
Interlocutores: Chico x Ana 

Ana fala que o negócio já passou, que já passaram o dinheiro 
para Roberto (fiscal). Chico pergunta se fizeram o acerto com 
Roberto (fiscal), sobre passar mais Ia (outras vezes). Ana fala que 
Nivaldo ficou de passar com Dantas no local para fazer esse 
acerto. 

Este não é o único registro de oferta de promessa 
indevida destinada ao servidor ROBERTO, associada a NIVALDO DE 
OLIVEIRA LIMA. O terminal mantido por FRANCISCO ALVES 
VASCONCELOS teve outra conversa interceptada, no qual se 
explicita que NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA destinou a ROBERTO 
nova quantia, em 06/07/2005 (fl. 2960): 

Data: 06/07/2005 
Hora: 18:20 
Registro: 2005070618203812 
Interlocutores: HNI (Roberto?)x Chico Baratão 

Roberto diz que ficou na polícia em Cidelândia, por causa do 
documento, mas, como eles pegam dinheiro, ainda vai conversar. 
Chico manda Roberto dizer que é amigo de Pedro. Roberto diz 
que acha que ele não trabalha mais lá, mas que vai conversar. 
Chico diz que Nivaldo mandou 200 "contos" para Roberto. Chico 
diz que, quando Roberto chegar em Goianésia, pode dizer que é 
dele, e que, no Pará, pode dizer que é de Chico Baratão. 
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NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA foi também instado por 
FRANCISCO ALVES VASCONCELOS a procurar JARBAS JOSÉ 
CORDEIRO DIAS, para, semanalmente, informar-lhe das carretas 
que devem ser liberadas, mediante a contraprestação espúria com 
ele acertada (fl. 693 da medida cautelar n° 2005.39.00.002548-4): 

Data: 16/08/2005 
Hora: 09:28 
Registro: 2005081609284828 
Interlocutores: Analú/Chico X Nivaldo (Nic) 

Analú pergunta o que fazer em relação a Renato. Nivaldo 
pergunta se Renato tem ligado para Analú. Analú responde que 
está estranhando porque Renato não ligou mais. Nivaldo fala que 
ontem saiu uma carga nossa e passou lá com Renato, que 
acertou com Renato que quando a primeira carga passasse no 
posto fiscal de Renato, fariam acerto com Renato, que a carga 
deve ter passado ontem, e com certeza Renato deve ligar para 
pedir dinheiro, que de qualquer forma vai ter que passar o 
dinheiro para Renato. Chico pergunta se Nivaldo vendeu. Nivaldo 
responde que passou umas. Chico fala que tem 35 em mãos; 
Chico quer que Nivaldo pegue aquele com Jarbas toda semana, 
pegar a caneta e preencher. 

Em conversa distinta mantida com ANALU SILVA DA 
COSTA, NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA aborda o acerto de 
pagamento periódico a ser feito a fiscal de nome RENATO. Nesse 
diálogo, cujo conteúdo foi examinado pelo juízo, de modo a 
corroborar as impressões colhidas pela autoridade policial e 
plasmadas no resumo abaixo colacionado, NIVALDO DE OLIVEIRA 
LIMA informa que os subornos feitos a servidores públicos se dão em 
Marabá/PA, estando os membros da quadrilha a buscar a adoção de 
rota alternativa dali em diante. 

Reforça-se, então, a convicção do juízo, no sentido de 
que, até ali, era prática recorrente do Réu e de seus comparsas a 
promessa de vantagem indevida a agentes públicos na rota até então 
usada, para liberação de suas mercadorias ilegalmente extraídas da 
natureza (fl. 3330): 
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Data: 11/08/2005 
Hora: 08:45 
Registro: 2005081108455428 
Interlocutores: Analu X Nivaldo (Nic) 

Analu pergunta se Nivaldo não tem como arranjar um dinheiro 
para dar a Renato; Nivaldo diz que não tem e fala que não está 
mais passando mercadoria deles por lá (dando a entender que se 
trata de um Posto Fiscal), pois toda a mercadoria deles estaria 
indo pela Carne-de-sol,sendo este o motivo da não remessa de 
dinheiro; Analu pede para Nivaldo entrar em contato com Chico 
(Baratão) e conversar esse assunto com ele; Nivaldo diz para 
deixar Chico de lado, explica que para passar onde Renato quer 
tem que ir por Marabá e pela Carne-de-sol não passa por Marabá; 
Analu diz que não sabe, que está por fora, pois desconhece o 
caminho por Carne-de-sol e acrescenta que não sabe nem onde é 
Marabá; Nivaldo pede o telefone de Renato para falar com ele; 
Analu diz que é o n° 094 9131.5417 Renato; Nivaldo confirma e 
pergunta se o Renato é fiscal; Analu diz que não sabe, que só 
recebeu o telefone e o nome dele; Nivaldo pergunta se são R$ 
600,00 (seiscentos reais) mensais para o Renato; Analu confirma 
e acrescenta que são R$ 300,00 (trezentos reais) do Chico e R$ 
300,00 (trezentos reais) do Dantas, mas acha que o Renato não 
conhece o Dantas; Analu diz que não está no nome do Dantas e o 
Chico falou que caso o Dantas não queira mais mandar, ligasse 
para o Renato e passasse só os nomes das firmas dele (Chico); 
Nivaldo diz que teria que ver se ainda estava mandando por lá, 
pois quando entrou, o Chico ainda mandava dinheiro para outros 
lugares e ele (Nivaldo) falou para o Chico que iria cortar, assim 
sendo feito; Nivaldo fala que o Chico ainda estava com um 
"cordão umbilical" que teria que mandar dinheiro para os lugares 
por onde passava e ele (Nivaldo) disse para não pagar para onde 
não estava mandando; Nivaldo diz que quer saber se ainda está 
indo mercadorias deles para lá; Analu diz que não pode confirmar; 
Nivaldo pede para ela confirmar e pergunta quando o Chico 
chega; Analu diz que não sabe, que na noite anterior ele estava 
em Belém; Nivaldo diz que vai conversar com o Chico; Analu diz 
que vai falar com Renato; Nivaldo diz que vai ligar para o Renato. 
Desligam. 

Por outro lado, confabulação entre FRANCISCO ALVES 
VASCONCELOS e o servidor apelidado MIRIM, da SEFA/PA, indica 
que NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA foi, também, responsável pela 
combinação de pagamento periódico a policiais militares (fl. 2960): 
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CHICO BARATA° (91 91711838) X MIRIM Fiscal da SEFA (91 
9175-2491) 

MIRIM — CHICO? 
CHICO — É. 
MIRIM — É BARATA°, é o ...MIRIM aqui da SUAI... É o seguinte, 
o NIVALDO lhe passou ai uma parada ai de umas duas semanas 
atrás lá do Posto, não passou? 
CHICO — Não sei, rapaz, tem que ver com ele. Não sei não. 
MIRIM — É porque ele veio aqui de manha comigo, eu tõ aqui na 
agência, aqui na Tailândia, ai ele falou que tinha largado isso de 
mão, que os problemas era só contigo! 
CHICO — É, mas é o seguinte, a SEFA, eu tenho acerto com o 
JARBAS e com o menino. Qual é o problema ai? 
MIRIM — Não, calma ai! Ele não te passou a parada não, o que 
foi? 
CHICO — Ah eu sei, ele mais ou menos me falou por alto! 
MIRIM — Não esquenta, fica frio, calma ai. ... já soube daqui, não 
esquenta ai, o negócio é lá do posto. Eu acho que ele te falou, ele 
disse qual foi o problema que deu lá, né? 
CHICO — Tá, mas o problema — essa SEFA, é tudo trabalhado...! 
MIRIM — Calmai... 
CHICO - Já fui lá com a PM... a PM lá? 
MIRIM — Sim. Ele combinou um negócio lá, porra. 
CHICO - Ah, se ele combinou ele tem que cumprir, né? 

Tenho por violado o art. 333/CP, provadas autoria e 
materialidade. 

11.4.3.1. Da dosimetria 

Passo a aplicar a pena, na forma do art. 59/CP 

A culpabilidade é acentuada, posto que o réu encontra-
se envolvido na quebra da moralidade de diversas instituições, dentre 
as quais podem ser destacadas a SEFA/PA e a Polícia Militar do 
Pará. Nada consta acerca de antecedentes ou de conduta social. A 
personalidade revela-se voltada para o crime, como mostra a 
associação do réu a outras pessoas, em particular FRANCISCO 
ALVES VASCONCELOS (chefe do crime organizado em 
Tailândia/PA, vulgo "CHICO BARATÃO"), para a prática de infrações 
penais. Merece o Réu maior reprimenda, pois a personalidade do 
sujeito que se alia a terceiros de má-fé para cometer crimes difere da 
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personalidade do cidadão que comete crime desacompanhado, uma 
única vez. As consequências são daninhas, posto que a corrupção 
dos agentes públicos permitiu a prática de severo dano ambiental, 
não reparado e jamais reprimido eficientemente, justamente em 
função da compra da fidelidade de servidores públicos de má postura. 
As circunstâncias envolvem a oferta de vantagens espúrias a 
servidores públicos em localidades distantes dos grandes centros 
urbanos, tornando mais difícil sua fiscalização. Ademais, o réu 
responsabilizou-se pela construção de acertos com policiais e fiscais, 
combinando pagamentos periódicos, colocando suas habilidades de 
negociação a serviço de resultados proibidos por lei. Os motivos 
serão oportunamente valorados na segunda fase da dosimetria da 
pena, de modo a evitar o bis in idem. 

Em consequência, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de 
reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa calculados sobre um 
trigésimo (1/30) do maior salário mínimo, vigente à época dos fatos. 

Reconheço, de ofício, como permite o art. 385/CPP, a 
circunstância agravante do art. 61, II, b/CP. O réu corrompeu agentes 
públicos para garantir a vantagem de outros crimes, como o 
transporte de madeira desacompanhado de autorização, bem como 
para assegurar-se da impunidade de tal conduta. Irrelevante que tais 
crimes estejam prescritos, pois, na forma do art. 108/CP, a extinção 
da punibilidade dos delitos não impede o agravamento da pena, 
levando em conta a motivação particularmente censurável do agente. 
Aumento-lhe a pena de 1/6 (um sexto), ficando ela fixada em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e multa de 360 (trezentos 
e sessenta) dias-multa. 

Embora o aumento decorrente da agravante inicialmente 
levasse a multa ao patamar de 373 (trezentos e setenta e três) dias-
multa, a pena pecuniária ficará adstrita ao limite imposto pelo art. 
49/CP, pois circunstâncias agravantes não podem elevar a pena para 
além do máximo de reprimenda previsto para o tipo penal. 

A causa de aumento do art. 333, parágrafo único/CP 
deve ser aplicada ao caso, pois há noticia de que o réu obteve êxito 
na liberação de cargas mediante pagamento a servidores públicos. 
Conclui-se, assim, que estes deixaram de praticar atos de oficio, por 
força da vantagem indevida recebida. Aumento-lhe a pena de 1/3 (um 
terço), ficando a pena fixada em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 
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20 (vinte) dias de reclusão, e multa de 480 (quatrocentos e oitenta) 
dias-multa. 

Está presente a continuidade delitiva, pois, dentro de um 
mesmo contexto espaço-temporal, o réu praticou vários atos de 
corrupção ativa, atraindo a incidência do art. 71/CP. Considerando o 
número de crimes identificados na fundamentação, aumento-lhe a 
pena de 1/3 (um terço), e, em não havendo outras causas de 
aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 
20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 
e multa de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. 

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da 
pena privativa de liberdade, na forma do art. 33, § 2°, a/CP. 

11.4.4. Do réu WASHINGTON NASCIMENTO E SILVA 

Mediante autorização judicial, foram interceptados 
diversos diálogos, nos quais fica patente que WASHINGTON 
NASCIMENTO E SILVA mantinha relação próxima com, pelo menos, 
um servidor de comportamento promiscuo na seara profissional. 

Conversas mantidas com o fiscal da SEFA/PA apelidado 
MIRIM, interceptadas em 01/10/2005, indicam que WASHINGTON 
NASCIMENTO E SILVA lhe passava informações a respeito de 
carretas transportando madeira, que deveriam ser liberadas pelo 
servidor ímprobo (fi. 1049 da medida cautelar n° 2005.39.00.002548-
4): 

ALVO: MIRIM 
	

FONE: 91 91752491 
DATA: 01/10/2005 
	

HORÁRIO: 16:12:54 
REGISTRO: 2005100116125431 

NEM X MIRIM 

MIRIM — Fala, bicho! 
NEM — Fale, meu patrão! 
MIRIM — Olha, pode começar. 
NEM — Pode começar? Até que horas tu tá? 
MIRIM — eu vou ficar direto. Estou só eu aqui, aio cara... 
NEM — Tá bom. Pode anotar as ... (placas?) ai. Ai você quer que 
eu vá hoje ai, sentar mais você? Ou amanhã? 
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MIRIM — Rapaz, é melhor tu vir, a gente pega os números tudo ... 
NEM — É porque eu to aqui no Moju com o homem, aia carreta tá 
tudo lá parado... ligar pra menina "pode começar" ai eu digo não, 
vou primeiro ligar pro homem. Mas eu a hoje que eu chegar eu 
vou ai com você. Se você chegar pra mim e disser "NEM, é sua!" 
eu não vou duvidar com você não, ta bom? 
MIRIM - ... Ainda tem ...ai? 
NEM — tem não aqui não, ó! 
MIRIM — Então tu providencia e depois tu me liga. 
NEM- Tá bom. 
MIRIM - ... Ficar no controle ai 
NEM — Tá bom. 
MIRIM — Tá firme então, falou. 

ALVO: MIRIM 
	

FONE: 91 91752491 
DATA: 01/10/2005 
	

HORÁRIO: 17:38:46 
REGISTRO: 2005100117384631 

NEM X MIRIM 

NEM passa as seguintes placas para MIRIM: KMG 1719 — LOO 
2020— MST 0160 e diz que por enquanto são só estas três que 
estarão passando. MIRIM pergunta se é da MONTEIRO. NEM diz 
que não, que são de Vila Concórdia, talvez só um não seja. Diz 
que "no envelope tem meu telefone e meu nome!" e que mais 
tarde ligará para passar o resto. 

Outras comunicações capturadas pela autoridade 
policial, ocorridas em 07/10/2005, reforçam a existência de acerto 
existente entre o fiscal MIRIM e WASHINGTON NASCIMENTO E 
SILVA, inclusive com alusão ao tabelamento da fidelidade do servidor 
público por metro de madeira liberado. MIRIM, ademais, exige que 
WASHINGTON NASCIMENTO E SILVA lhe entregue o valor que fora 
combinado entre eles (fl. 1049 da medida cautelar n° 
2005.39.00.002548-4): 

ALVO: MIRIM 
	

FONE: 91 91752491 
DATA: 07/10/2005 
	

HORÁRIO: 08:21:29 
REGISTRO: 2005100708212931 

MIRIM X NEM 

NEM pede para MIRIM dar uma olhada "se tem uma carreta 
minha ai no posto". MIRIM diz que não sabe, que estava 
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dormindo. NEM pede que ele dê uma olhada; diz que é da 
LINHARES e pede para ele: "anota ai que eu vou ai. Não vou 
agora de manha não, vou na parte da tarde. Se for LINHARES é 
minha". MIRIM diz que vai ver. 

ALVO: MIRIM 
	

FONE: 91 91752491 
DATA: 07/10/2005 
	

HORÁRIO: 09:33:12 
REGISTRO: 2005100709331231 

MIRIM X NEM 

MIRIM diz que já está tudo certo com a carreta de NEM, da 
LINHARES; diz que ela já foi. MIRIM pergunta a que horas Nem 
vai lá (ao seu encontro) e diz que vai estar â noite no posto. 
MIRIM faz NEM lembrar que "o negócio é feito na base de metro." 
NEM diz que não, que foi resolvido "ficar uma pela outra, eu falei 
com ele." MIRIM pergunta se foi com GIOVANI que NEM 
combinou mas ele diz que não, que foi com o "bichim" (?), mas 
quer que ajeite como foi combinado com DODA: uma pela outra. 
MIRIM diz que tudo bem e de: "vê quando tu tiver esses negócios, 
rapaz, já falei pra vocês, vê quantas são e passa o número, 
porque a gente sabe de quem é, entendeu?" NEM esclarece que 
"o LINHARES é de Goianésia; se saiu com o ICMS de Tailândia é 
porque saiu daqui, não tem pra onde correr que ninguém vem dai 
tirar ICMS aqui não. MIRIM prefere que NEM informe o número 
das placas porque "de repete a firma pode passar algumas para 
outra pessoal" NEM afirma que "a LINHARES não passa não! A 
LINHARES é só minha mesmo, não passa pra ninguém." MIRIM 
insiste que se tiver a placa "quando chegar aqui o cara já sabe de 
quem é, não precisa ficar nessa lenga-lenga, de quem é isso, 
não-sei-que e tal. Passa a bola. Quando tu vier conversar, diz eu 
tenho nota do fulano assim-assim, número tal-tal. Pronto, morreu, 
acabou. Mas ta liberado esse ai. Escuta, quem ta mexendo com a 
MONTEIRO ai? ... Lá do Acará." NEM diz que "é eu, pó. Mas só 
tem umas duas, não tem mais não." MIRIM diz que uma delas 
está presa porque "o GIOVANI ligou na hora que o cara estava 
ai, ai o cara informou, então diz que de fora da região não roda 
nenhuma ai. É pra trocar por outra, providenciar outra porque 
essa ai vai ficar encostada." NEM pede para MIRIM ajeitar essa 
situação mas MIRIM diz que não tem como interferir agora e que 
"tu vai ter que providenciar outra nota, essa ai vai ser 
descaracterizada... Substitui por outra nota dessas daqui da 
região... Ai tu manda trocar logo o conhecimento, pede outra nota 
e depois tu vem com o GIOVANI, conversa com ele se vai deixar 
tu aproveitar essa nota ou se tu vai perder." 

ALVO: MIRIM 
	

FONE: 91 91752491 
DATA: 07/10/2005 
	

HORÁRIO: 18:02:48 
REGISTRO: 2005100718024831 

MIRIM X NEM 
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MIRIM — Fala! 
NEM — E ai? 
MIRIM — E ai tá bom. Aquela coisa foi, já liberei há muito tempo. 
NEM — Não tem mais nenhuma da ... (linhada?) ai não? 
MIRIM — Não, aqui comigo não. 
NEM - Não tem nenhuma ai não, né? Tá bom. 
MIRIM — Aqui comigo, não. Olha, tem que saber se não é lá na 
Policia a bronca. Eles estão enchendo o saco lá, não ta? 
NEM — Tá... quase duas horas da manhã dali daquele posto. 
Duas horas da manhã eu cheguei em casa! 
MIRIM — Agora me diz o que, como é que ficou isso ai? 
NEM - ... Não, lá ele só deixa passar... 
MIRIM — Como é que é? 
NEM — Sé deixa passar lá na Policia se der dinheiro a ele. 
MIRIM — Sim, mas como é que ficou a situação? É isso o que eu 
estou te perguntando! 
NEM- 
MIRIM — Não, pra tu continuar a passar, o que é que ele diz? 
NEM — Não, ele diz que cada uma pra passar lá é cem real, na 
Policia. 
MIRIM — Tu é doido! 
NEM — BETO foi lá brigar com eles.... tá todo mundo brigando 
com eles. 
MIRIM — não, bicho, vocês tem que botar quente mesmo! Tem 
que chegar assim e dizer olha rapaz, o negócio é o seguinte, a 
gente está com imposto pago, a gente está com ATPF autorizada, 
a gente está com carro sem problema, motorista habilitado... A 
região da fazenda ela está permitindo a gente trabalhar desse 
jeito, então não tem nada errado ai. 
NEM - 	Isso mesmo, mas ele disse "não, aqui ... acabou-se e 
pronto!... Entrego lã pra Belém" ... 
MIRIM — Pois é, diz pra eles, quando for assim diz "então entrega! 
O que é que vão encontrar de errado?" ... ... E escuta ai, cadê o 
meu negocio? Tu não vem me trazer hoje, porra? 
NEM — Eu vou dar um jeito de ir. 
MIRIM — Tu ainda vem por aqui hoje? 
NEM — Vou, vou. Certeza. 
MIRIM — Porque é o seguinte, a gente vai ter que esquematizar as 
paradas agora diferente, pé! Aquele povo está para o lado de lá 
agora... fora da onda! 
NEM — Tá bom. 
MIRIM — Tá certo. 

Em 15/10/2005, WASHINGTON NASCIMENTO E SILVA 
voltaria a entrar em contato com MIRIM, objetivando a liberação de 
novas cargas de madeira (fl. 1305 da medida cautelar n° 
2005.39.00.002548-4): 
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ALVO: MIRIM 
	

FONE: 91 91752491 
DATA: 15/10/2005 
	

HORÁRIO: 15:24:44 
REGISTRO: 2005101515244431 

MIRIM X NÉM 

NÉM pergunta se MIRIM está no posto. Como a resposta é 
positiva ele pede: "libera então ai a minha carreta." Diz que o 
motorista é RONALDO. MIRIM diz que não, só se for na Policia e 
diz que a Policia "está bagunçando lá!". NÉM exclama que não, 
que acabou, que a Polícia "só vai trabalhar hoje e segunda! Terça 
volta o posto pra lá de novo!.., vai acabar com esse negócio da 
Policia." MIRIM pergunta se NÉM tem certeza e ele responde que 
sim, que isso está certo, na terça quando JUNIOR voltar de 
Belém. MIRIM repete que no momento com ele não tem nenhuma 
carreta da MONTEIRO. NÉM diz que "então abre a porteira ai que 
vai começar agora, viu!" MIRIM pede que NÉM anote "tudo o que 
tu já me passou, porque tu não me passou nenhum número porra 
nenhuma!" Conversam com intimidade e NÉM diz que "o número 
é a palavra da gente, caralho, tu não sabe?!" MIRIM responde 
"escuta aqui, õ veada, vocês me deixam em boca porque na hora 
H eu não sei de quem é pra mim poder ajeitar. Vocês são foda! 
Mas ta bom, vai mandando ai, deixa comigo." NÉM diz que 
"MONTEIRO é minha e pronto; se passar outra não é minha". 
MIRIM diz: " escuta aqui, nos vamos armar um esquema depois 
que até esses doidos ai da frente vão dançar. Não esquenta. 
Temos que conversar pessoalmente. NÉM avisa que "vai passar 
só uma da CONCÓRDIA que faltava, o resto é MONTEIRO." 
MIRIM diz que ta bom. 

Em juízo, WASHINGTON NASCIMENTO E SILVA 
admitiu a prática do crime de corrupção ativa, fazendo expressa 
alusão ao servidor MIRIM, como se pode ler no excerto abaixo 
transcrito (fl. 2739): 

QUE confirma o telefone com MIRIM de fl. 2097; QUE afirma que 
todas as carretas saiam com ATPF's e que era o depoente que 
negociava a passagem das carretas; QUE confirma que fazia 
acerto com os fiscais para que as carretas passassem, mas 
esclarece que quem pagava era ROGERIO ou DANTAS; QUE 
chegou a passar cerca de 4 (quatro) ATPF's, que não sabe se 
eram verdadeiras ou falsa, para RENATO, no valor aproximado 
de R$1.800,00; QUE as ATPF's que passou para RENATO eram 
de DANTAS. 
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Tenho por violado o art. 333/CP, provadas autoria e 
materialidade. 

11.4.4.1. Da dosimetria 

Passo a aplicar a pena, na forma do art. 59/CP. 

A culpabilidade justifica majoração da pena-base, pois a 
conduta do réu não apenas afetou a moralidade pública, como é 
natural ao crime de corrupção ativa, como também pôs em risco 
outros bens jurídicos, como o meio ambiente e a fé pública, abalada 
com uso de documentos falsos. Por outro lado, sua culpabilidade é 
decrescida, quando comparada à culpabilidade dos corréus, posto 
que somente há provas de negociações ilícitas com um único 
servidor, da SEFA/PA. Nada consta acerca de antecedentes ou de 
conduta social. A personalidade justifica maior reprimenda, por ter 
o Réu se associado a outras pessoas para a prática da infração 
penal. Releva notar que a culpabilidade do réu que age em conluio 
com terceiros de má-fé difere da culpabilidade daquele que age 
sozinho, para a prática de um único delito. As consequências 
apontam a produção de dano ambiental relevante e duradouro, sem 
que haja notícia de que tenha sido reparado. As circunstâncias 
relacionam-se com a oferta de vantagem indevida a servidor público 
em locais afastados de zonas urbanas, tornando mais difícil sua 
fiscalização. Os motivos estão associados à busca da liberação de 
carregamentos de madeira acompanhados de documentação 
ilegítima, suficientemente valorada quando do exame da 
culpabilidade, não comportando em elevação da reprimenda penal. 

Em consequência, fixo a pena-base em 9 (nove) anos 
de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, calculados sobre 
um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo, vigente à época dos 
fatos. 

Reconheço a incidência da atenuante da confissão  
constante do art. 65, III, d/CP, em razão das declarações prestadas 
por ocasião do interrogatório judicial. Consequentemente, reduzo-lhe 
a pena de 1/6 (um sexto), ficando ela fixada em 7 (sete anos) e 6 
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(seis) meses de reclusão, e multa de 233 (duzentos e trinta e três) 
dias-multa. 

Aumento-lhe a pena de 1/3 (um terço), por força do art. 
333, parágrafo único/CP. O próprio réu, em seu interrogatório judicial, 
admitiu que conseguia a liberação de carregamentos de madeira 
mediante a prática de corrupção ativa, de modo que constata-se que 
os servidores que cederam à tentação do enriquecimento ilícito 
omitiram-se no cumprimento de seus deveres de oficio. Fica a pena 
doravante fixada em 10 (dez) anos de reclusão, e multa de 310 
(trezentos e dez) dias-multa. 

O Réu praticou mais de um ato de corrupção ativa, tendo 
eles sempre o mesmo desiderato, sendo praticados também em 
situações de tempo e espaço semelhantes. Reconheço, assim, a 
continuidade delitiva, e, na forma do art. 71/CP, tendo em vista o 
número de crimes praticados pelo réu, aumento-lhe a pena de 1/6 
(um sexto). Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição de 
pena, fica ela definitivamente fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão, e multa de 361 (trezentos e sessenta e um) 
dias-multa. 

Fixo o regime fechado para o inicio do cumprimento da 
pena privativa de liberdade, na forma do art. 33, § 2°, a/CP. 

III — DISPOSITIVO 

Posto isto, julgo parcialmente procedente a ação 
penal, para: 

111.1. — declarar extinta a punibilidade de MARCOS 
ANTONIO DANTAS FORTE, ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, 
SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR, JOÃO KENEDY 
SEGURADO, ROBSON GOMES DE MELO, EDSON CARLOS 
BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI, NIVALDO DE OLIVEIRA 
LIMA, DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA e WASHINGTON DO 
NASCIMENTO E SILVA, com relação aos crimes dos arts. 46 e 69 da 
Lei 9.605/1998, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 
com base no art. 61/CPP c/c art. 107, IV/C': 
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111.2. — declarar extinta a punibilidade de MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE, ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, 
SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR, JOÃO KENEDY 
SEGURADO, ROBSON GOMES DE MELO, EDSON CARLOS 
BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI, NIVALDO DE OLIVEIRA 
LIMA e WASHINGTON DO NASCIMENTO E SILVA, com relação ao 
crime do art. 180/CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, com base no art. 61/CPP c/c art. 107, IV/CP; 

111.3. — declarar extinta a punibilidade de MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE, ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, 
SEBASTIÃO FERREIRA SILVA JÚNIOR, JOÃO KENEDY 
SEGURADO, ROBSON GOMES DE MELO, EDSON CARLOS 
BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI, DIVINO VICENTE DE 
OLIVEIRA e NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA, com relação ao crime 
do art. 288, parágrafo único/CP, pela ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva, com base no art. 61/CPP c/c art. 107, IV/CP; 

111.4. — declarar extinta a punibilidade de 
WASHINGTON NASCIMENTO E SILVA, com relação ao crime do 
art. 288, caput/CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, com base no art. 61/CPP c/c art. 107, IV/CP; 

111.5. — declarar extinta a punibilidade de ROGÉRIO 
PEREIRA DA SILVA e EUZIAS GAMA ARRIGONI, com relação ao 
crime do art. 299/CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, com base no art. 61/CPP c/c art. 107, IV/CP; 

111.6. — declarar extinta a punibilidade de MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE, SEBASTIÃO FERREIRA SILVA 
JÚNIOR, JOÃO KENEDY SEGURADO, ROBSON GOMES DE 
MELO, EDSON CARLOS BARBOSA, EUZIAS GAMA ARRIGONI, 
DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA e WASHINGTON DO 
NASCIMENTO E SILVA com relação ao crime do art. 297/CP, pela 
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 
61/CPP c/c art. 107, IV/CP; 

111.7. — declarar extinta a punibilidade de MARCOS 
ANTÔNIO DANTAS FORTE, SEBASTIÃO FERREIRA SILVA 
JÚNIOR, EUZIAS GAMA ARRIGONI, NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA 
e ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA e WASHINGTON DO 
NASCIMENTO E SILVA com relação ao crime do art. 304/CP, pela 
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ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 
61/CPP c/c art. 107, IV/CP; 

111.8. — declarar extinta a punibilidade de DIVINO 
VICENTE DE OLIVEIRA, JOÃO KENEDY SEGURADO, ROBSON 
GOMES DE MELO e EDSON CARLOS BARBOSA com relação ao 
crime do art. 171, § 3°/CP, pela ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva, com base no art. 61/CPP c/c art. 107, IV/CP; 

111.9 — condenar o réu MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
FORTE à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e 
multa de 639 (seiscentos e trinta e nove) dias-multa, calculados 
conforme fundamentação, pela violação ao art. 333, parágrafo único 
/CP; 

111.10 — condenar o réu ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA 
à pena de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de 
reclusão, em regime fechado, e multa de 568 (quinhentos e 
sessenta e oito) dias-multa, calculados conforme fundamentação, 
pela violação ao art. 333, parágrafo único/CP; 

111.11 — condenar o réu NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA à 
pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de 
reclusão, em regime fechado, e multa de 640 (seiscentos e 
quarenta) dias-multa, calculados conforme fundamentação, pela 
violação ao art. 333, parágrafo único/CP; 

111.12 — condenar o réu WASHINGTON DO 
NASCIMENTO E SILVA à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão, em regime fechado, e multa de 361 (trezentos e 
sessenta e um) dias-multa, calculados conforme fundamentação, 
pela violação ao art. 333, parágrafo único/CP. 

Nos termos do art. 122/CPP, eventual decretação de 
perdimento em favor da União dos bens apreendidos será decidida 
assim que se tenha noticia do trânsito em julgado da presente 
sentença 

Custas pelos réus, em proporção. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos 
condenados no rol de culpados. 

Belém, 11 de dezembro de 2018 

RUBENS R• LLO LIVEIRA 
Juiz Federal da 3a Vara Federal/Criminal 

SJ PA 
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